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Kommentoi!

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Filosofinen aikakauslehti Niin & Näin tarjoaa uusim-

massa numerossaan paljon mielenkiintoista luetta-

vaa. Liki 40 sivua lehdestä on omistettu käsittelemään 

katsomusaineiden opetusta kouluissa maailmanlaajuisesti. 

Artikkeleissa käydään läpi historiaa, vertaillaan Suomen 

ja muun maailman uskonnonopetusta ja esitetään mielipi-

teitä siitä, mihin suuntaan uskonnon – ja katsomusainei-

den yleensä – opetusta tulisi kehittää. Noihin katsomusai-

neisiin kuuluu hieman maasta riippuen esimerkiksi oman 

uskontokunnan mukainen opetus, elämänkatsomustieto, 

filosofia ja etiikka. 

Mielenkiintoista on se, että kaikki kirjoittajat ovat 

enemmän tai vähemmän yhtä mieltä siitä, että toisinaan 

parjattu, luterilaisen kirkon kulttuuritaustasta kumpuava 

uskonnonopetus eli niin sanottu oman uskonnon opetus 

on Suomessa laadukasta. Sen valitsee lapsilleen myös val-

taosa osa vanhemmista, sillä tunneille osallistuu liki 92 pro-

senttia peruskoulussa olevista lapsista. 

Luku tarkoittaa sitä, että moni evankelisluterilaiseen 

kirkkoon kuulumaton laittaa lapsensa mieluummin uskon-

nontunneille kuin elämänkatsomustiedon ryhmiin. Kyse 

voi olla käytännön helppoudesta, mutta toivottavasti 

myös siitä, että yhä harvempi pelkää enää uskonnon tupu-

tusta pilteille. 

Myös toisesta asiasta kirjoittajat tuntuvat olevan yhtä 

mieltä. Yhä monikulttuurisemmassa yhteiskunnassa, jol-

lainen Suomikin on, ei voi kaivautua poteroihin ja puolus-

taa sokeasti yhtä ja ainoaa tapaa hahmottaa maailmaa. 

Kehitettiinpä katsomusaineiden opetusta mihin suuntaan 

tahansa, nämä asiaan perehtyneet asiantuntijat toivovat 

keskustelun opetuksessa ja yhteiskunnassa lisääntyvän. 

 Odottaessani parasta aikaa esikoistani minun on help-

po yhtyä toiveeseen. Haluan, että lapsestani tulee sivisty-

nyt, taustastaan ylpeä, omilla aivoillaan ajatteleva ja tois-

ten näkemyksiä kunnioittava ihminen.

Uskonnonopetus voi luoda maailmankansalaisia

KAHVIHETKELLÄ on iso merkitys. Mes-
su ei ole niin sosiaalinen tapahtuma kuin 
voisi, mutta kahvit tekevät tilaisuuden ko-
toiseksi. Siellä on helppo tutustua. Ehkä 
kahvit nostavat kävijämäärääkin.

Espoon Tapiolan seurakunnan vt. kirkkoherra 
Aarne Laasonen, Sana 11.4.

NUORENA, aivan vihreänä pappina 
1950-luvulla en hyväksynyt naispappe-
utta. - - Tutkin lähemmin asiaa koskevat 
raamatunkohdat ja etsin perusteita naisen 
puhe-, opetus- ja johtamiskielloille. Huo-
masin, että perusteluna oli naisen velvol-
lisuus olla miehelle alamainen.
- - En löytänyt perusteluja sille, että nai-
sen pitäisi olla miehelle alamainen vain 
tässä virassa. Ei kristinusko ole sidottu sii-
hen yhteiskuntajärjestykseen, joka vallitsi 
sen syntyaikoina.

Emeritusarkkipiispa John Vikström, 
Kotimaa 11.4.

USKONNON varjolla harjoitetun henkisen 
kiusaamisen ilmenemismuotoja ovat esi-
merkiksi pelottelu, painostaminen, pak-
kokäännyttäminen, armoton syyllistämi-
nen, yhteisöstä eristäminen ja jäsenten us-
kon ja elämän äärimmäisen tiukka kont-
rollointi.
- - Väärinkäytösten takana ovat yksilöt, 
mutta yhteisön vastuuta ei sovi vähätellä, 
sillä tietyt opit ja toimintakulttuurit mah-
dollistavat väkivallan.

Toimittaja ja terapeutti 
Janne Villa, Esse 11.4.

TAJUSIN yhdessä vaiheessa, että uskon pi-
tää elävänä ainoastaan aktiivinen hartau-
denharjoitus. Oikeastaan juuri buddha-
laisuuden merkitys tuli minulle siinä, et-
tä aloin ymmärtää hartauselämän tärke-
yden. Ei usko pysy elävänä kirjoja luke-
malla.

Kyrkpressenin vt. toimittaja ja 
toimitussihteeri Tomas von Martens, 

Kirkko&kaupunki netissä 15.4.

 
Aatoksia

Synti ja simpooli

Nimenmuutosvimma on val-
taisaa. On tietysti hyvä, että 
otetaan käyttöön termi, joka 
ei leimaa tai loukkaa ketään. 

Mutta onko uusi aina vanhaa parempi?
Siivoojia ei enää ole. He ovat puhdis-

tuspalvelutyöntekijöitä. Luutua tai rät-
tiä et saa kaupasta, pitää pyytää puh-
distusliinaa. Postimiehet tai -postin-
kantajat ovat historiaa, he ovat posti-
henkilöitä. Mielisairaanhoitajia ja va-
jaamielishoitajia ei ole, he ovat mielen-
terveyshoitajia ja kehitysvammahoita-
jia. Miksi vanhainkoteja ei saa olla? Ne 
ovat nyt Nestoreita, Hel-
miä, Iltaruskoja jne. Sain 
nuhteet, kun vahingossa 
puhuin kääpiöistä. Nyt pi-
tää sanoa: lyhytkasvuinen 
ihminen.

Onneksi Walt Disney ei 
ole enää elossa. Hän joutuisi 
edesvastuuseen maailman-
laajuisen bisneksen luomi-
sesta Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä -elokuvalla. Nyt 
muutetaan tietysti kaikki sa-
tukirjat ja tuotteet muotoon 
Lumikki ja seitsemän lyhyt-
kasvuista miestä.

Kirkossamme nimenuudistukset ei-
vät tahdo onnistua. Kun kirkolliskoko-
uksessa aikoinaan pohdittiin nuoriso-
työntekijöille ammattinimeä, piispa 
Eelis Gulin ehdotti: Iäisyysteknikko. 

Ei mennyt läpi.
Rovasti Liisa Tuovinen paheksui 

Kotimaan palstoilla synnintunnustus-
ten synti-sanaa. Hänen mielestään sitä 
ei oikeastaan tarvitsisi olla ollenkaan. 
Jätetäänköhän se pois tulevaisuudessa 
kokonaan? Ei hätää. Kun maailman lu-
terilaisimman kansan lapset ja nuoret 
eivät enää tiedä onko synti ruokaa vai 
juomaa, he katsovat Wikipediasta.

Leinos-juttujen parhaimmistoon 
kuuluu tapaus, jossa joukko toimitta-
jia houkutteli piispan haastatteluun. 

Suunnitelman mukaan 
piispa piti saada myöntä-
mään, että pohjoisen hiip-
pakunnan ongelmiin kuu-
luu lestadiolaisuus. 

Mikrofonit ojentu-
vat, lehtiöt ovat valmii-
na. ”Myöntääkö piispa, et-
tä hiippakunnassa on yksi 
ongelma?” 

”Jo vain myönnän. 
Hiippakunnassa, joka 
ulottuu Perhosta Utsjoelle 
on yksi yhteinen ongelma.” 

”Ja se on?” toimittajat 
pidättävät hengitystään. 

Leinonen: ”Yhteinen ongelmamme 
on synti.”

Taivalkoskella oli mies, joka esitteli 
mielellään kirkkoa turisteille. Hän oli 
perillä historiasta. Turistit ihmetteli-
vät kansanmiehen tietomäärää. Opas 
näytti kädellään urkuparveen maalat-
tuja evankelistojen symboleja.

”Tiijjättäkö te mitä nuo ovat?” Ku-
kaan ei ehtinyt saada sanaa suustaan 
kun opas paljasti: ”Nehän on simpoo-
leja.”

ERKKI PIRI
Kirjoittaja on eläkepäivistään 

Oulussa nauttiva rovasti

Kun kirkollis-
kokouksessa 
aikoinaan 
pohdittiin 
nuoriso- 
työntekijöille 
ammattinimeä, 
piispa Eelis 
Gulin ehdotti: 
Iäisyysteknikko.
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Raili Keränen-Pantsun visio tulevaisuuden uskontotunneista:

Areena kokemiselle ja keskustelulle

Oulun lyseossa ylempien luokkien uskonnonopettaja 

oli Lahja Järvinen, ”Rebekka”. Opetus oli enemmän 

kirkkohistorian kuin uskonnon opetusta, mutta käy-

tiinhän toki kaikki uskonnotkin läpi ja tarkkaan puna-

kynällä kirjan kohtia alleviivaten. Rebekka oli ankara, 

häntä sanottiinkin vararehtoriksi. Uskonto oli lyseos-

sa tärkein aine tai ainakin toiseksi tärkein. 

Kristinuskoa ei opetettu eikä tuputettu, mutta aa-

muhartaus taisi olla kyllä joka aamu.

Ei opetuksesta kovinkaan paljon aineksia elämän 

varrelle ollut tarjota, mutta partiossa opin jo kouluai-

kana pitämään hartauksia vartiokokouksissa. 
Mies, 66 v

Tärkeintä kaikkien aineiden opettajissa on persoona, 

jolla saa innostettua oppilaat mukaan. Pari opettajaa 

jäi mieleen. Huonoin oli syvästi uskonnollinen nainen 

(joka olisi varmasti halunnut olla pappi, mutta silloin 

eivät naiset vielä papeiksi päässeet), hän lähinnä ju-

listi opetuksen sijaan. Lukiossa uskonnon opettaja ve-

ti myös psykologian ja filosofian kursseja. Meillä oli 

paljon hyviä keskusteluita. Lukiolaisilla oli jo runsaas-

ti omia mielipiteitä, ja joskus opettaja joutui totea-

maan, että juuri siksihän kyse on uskosta, kun kaik-

kea ei tiedetä.
Mies, 38 v

Minulla jäivät mieleen uskonnonkirjat, ja erityisesti 

niiden kuvitukset. Nuo kuvat värittivät pitkään käsi-

tyksiäni – ei vain Raamatun tapahtumista, mutta myös 

uskosta: minkä tuntuista ja oloista se on. Valitettavasti 

kuvat olivat usein aika rajuja lapsen mielelle.
Nainen, 52 v

Uskonnon opettaminen voisi toimia parhaiten ihmis-

läheisten tarinahetkien avulla, kalvosulkeiset eivät 

mielestäni toimi. Uskonnossahan on kyse paitsi tie-

dosta oikeasta ja väärästä, myös tunteista ja ihmisen 

ja Jumalan välisestä, todeksi koettavasta persoonalli-

sesta suhteesta. Itse muistan uskonnosta lapsuudes-

sa veisatut virret, esim. Vieraalla maalla kaukana, jo-

ta laulaessa aina piti salaa vähän itkeä pirauttaa, kun 

ne noin julmasti tappoivat Jeesuksen.

Nainen, 51 v

Uskontotunnit olivat ulkoa opettelua, käskyjen seli-

tyksistä lähtien. Minä innokkaana viittasin kolman-

nen käskyn selitykseen ja aloitin: ”Meidän tulee pel-

jätä ja rakastaa Jumalaaa, niin ettemme... en muista 

enempää”, sanoin opettajalle. Opettaja totesi: Et ole 

taaskaan lukenut uskonnon läksyjä!
Nainen, 47 v

Kirkkoon kuuluu yhä 
harvempi suomalainen, 
mutta evankelis-
luterilaisen uskonnon 
opetukseen osallistuu 
yhä liki 92 prosenttia 
ikäluokasta.  Vaikka 
epäilyksiä opetuksen 
tunnustuksellisuudesta 
yhä on, opetuksen 
koetaan antavan 
ymmärrystä omaan 
kulttuuriin. 

Järvenpäässä toimivan Seu-
rakuntaopiston sisällä toi-
mii Uskonnonpedagoginen 
instituutti (UPI). Se tarjo-

aa täydennyskoulutusta uskon-
toa opettaville ja kouluttaa myös 
luokanopettajiksi valmistuvia. 

Raili Keränen-Pantsu työs-
kentelee instituutissa lehtorina. 
Pudasjärveltä kotoisin oleva Ke-
ränen-Pantsu valmistui Oulun 
yliopistosta luokanopettajaksi ja 
hänellä on myös uskonnon opet-
tajan pätevyys. Opetuskokemus-
ta koulusta on viideltä vuodelta.

Uskonnonopetus mielletään 
usein laadukkaammaksi kuin 
elämänkatsomustiedon opetus. 
Materiaalien osalta tämä pitää 
Keränen-Pantsun mukaan paik-
kansa. 

– Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että opettaja tekee itse pal-
jon materiaalia. Hän myös joutuu 
miettimään opetuksen menetel-
miä, sillä samalla tunnilla voi ol-
la ensimmäisen ja kuudennenkin 
luokan oppilaita. 

Missä kulkee 
tunnustuksellisuuden raja?
Nykyisin Keränen-Pantsu pitää 
työkseen täydennyskoulutuksia 
opettajille.

– Uskonnonopetuksen ja us-
konnon harjoittamisen rajanve-
toon liittyviä kysymyksiä tulee 
paljon. Moni on esimerkiksi kysy-
nyt, saako tunnilla opettaa virsiä. 

Uskonnon opettaminen koe-
taan vaikeaksi juuri tämän rajan-
vedon haasteellisuuden takia. Ke-
ränen-Pantsu painottaa, että ope-
tuksen pohjana on kuitenkin aina 
opetussuunnitelma. 

– Kristilliseen perinteeseen 
kuuluvat virret ovat sallittuja, 
kunhan niiden käyttö on peda-
gogisesti perusteltua.

Sama toimii myös toisin päin. 
Esimerkiksi vanhoillislestadio-
laiseen herätysliikkeeseen kuulu-
vat suhtautuvat torjuvasti teatte-
riin ja draamaan. Niiden käyttö ei 
ole välttämättä este, kun opetus-
ta ja sen tarkoitusta avataan van-
hemmille.

– Uskonnontunneilla myös 
draaman käyttö sopii, kun sen 

osaa perustella, hän vakuuttaa.
Kasvatus tapahtuu kuitenkin 

aina yhteistyössä ja vanhempien 
arvopohja huomioidaan opetuk-
sen suunnittelussa.

Vanhemmilla on usein 
vanhentunutta tietoa
Vaikka uskontotunneille osal-
listuu valtaosa lapsista, monilla 
vanhemmilla voi olla kokemuksia 
opetuksesta, joka on ollut enem-
mänkin ulkoa tankkausta. 

– Kyse ei ole tunnustuksellises-
ta kirkon kasteopetuksesta, eikä 
tunneilla opeteta luterilaiseksi, 
Keränen-Pantsu tiivistää opetus-
suunnitelman hengen.  

Uskontotunnit tarjoavat hänen 
näkemyksensä mukaan oppilaille 
kulttuurillista sivistystä ja uskon-
nollisten symbolien ja ilmiöiden 
lukutaitoa. 

– Lapsien on hyvä ymmärtää, 
että esimerkiksi monien pop-
kappaleiden sanoitukset viittaa-
vat Raamattuun. 

Keränen-Pantsu vinkkaakin, 
että kouluissa kannattaisi selven-
tää uskonnon opetuksen sisältö-
jä esimerkiksi vanhempainillois-
sa. Sillä vältettäisiin monta vää-
rinkäsitystä.

Työnsä kautta Keränen-Pant-
su on huomannut, että opettajan 
oma vahva vakaumus ei välttä-
mättä ole paras lähtökohta ope-
tukselle. 

Monilla lasten vanhemmilla 
on kokemuksia opettajista, joilla 
on vahva uskonnollinen vakau-

mus, joka on näkynyt vahvasti 
opetuksessa. Nykyisin tilanne on 
toinen, eikä ketään ole tarkoitus 
käännyttää. 

– Uskonto on oppiaine muiden 
joukossa.

Tunteet ja aistit 
avuksi oppimiseen
Raili Keränen-Pantsu on yksi us-
konnon opetussuunnitelmaa pa-
rasta aikaa laativan ryhmän jä-
senistä. Keränen-Pantsu haluaisi 
kehittää uskonnonopetusta yhä 
enemmän elämykselliseen ja toi-
minnalliseen suuntaan. 

– Huomioimalla osalla oppi-
laista olevat erityistarpeet pal-
vellaan paremmin kaikkia lapsia, 
hän perustelee. 

Käytännössä tämä tarkoittai-
si tunteiden ja aistien hyödyntä-
mistä. 

– Samalla kokonaisvaltainen 
ihmiskäsitys pääsisi paremmin 
esiin, eikä opetus olisi pelkkää 
tietojen tankkaamista, vaan ko-
kemista ja osallistuvaa oppimista. 

Olennaista on asioiden perus-
telu ja ajattelun kehittäminen. 
Yksi ulottuvuus opetuksen suun-
taamisessa elämyksellisempään 
suuntaan on se, että se mahdol-
listaisi paremmin elämänhallin-
nan taitojen harjoittelun. 

– Jokainen meistä kohtaa me-
netyksiä ja surua elämässään. 
Lapset ja nuoret tarvitsevat kei-
noja kohdata ne. Tunteiden käsit-
telemättä jättäminen voi johtaa 
äärimmillään väkivaltaan, Kerä-
nen-Pantsu toteaa.

– Jos uskontotunneilla anne-
taan valmiuksia pohtia olemas-
saoloon liittyviä kysymyksiä ja 

E l s i  S a l ovaa ra

Lukijoiden ajatuksia uskonnon opetuksesta

harjoitellaan vuorovaikutustai-
toja, sillä on suora vaikutus yh-
teiskuntaan, hän jatkaa.

Kriittisyys 
on luonnollista 
Kaikille oppilaille yhteistä, us-
kontokunnasta riippumatonta 
uskontotiedon oppituntia kan-
nattavat perustelevat näkemys-
tään usein sillä, että se mahdol-
listaa vapaan keskustelun ja kult-
tuurien vuorovaikutuksen. Kerä-
nen-Pantsun mielestä erilliset op-
pitunnit eivät vie sitä pois.

– Aidointa kulttuurien kohtaa-
mista tapahtuu vapaa-ajalla. Esi-
merkiksi välitunnit ja luokan si-
sällä vallitseva yhteishenki ovat 
sen kannalta paljon oleellisempia.

Erilliset uskontotunnit voivat 
hänen näkemyksensä mukaan 
tukea oppilaita heidän kriittisen 
ajattelunsa kehittymisessä. 

– Lapsille ja nuorille on tärke-
ää, että he voivat jollain tunnilla 
olla vapaasti myös kriittisiä omaa 
uskontoaan kohtaan. Monenlai-
sista taustoista tulevien kanssa 
ajautuu helposti puolustamaan 
omaa uskontoaan eikä aitoa kes-
kustelua välttämättä synny.

Olennaisimpana tekijänä Ke-
ränen-Pantsu näkee oppituntien 
sisällöt ja monipuolisten opetus-
menetelmien käytön. 

– Uskontotunneilla pitäisi olla 
ennen kaikkea mukavaa, niin op-
pilailla kuin opettajillakin. Ei tätä 
työtä pidä tehdä liian ryppyotsai-
sesti, hän naurahtaa.

ElSI SaloVaaRa

Raili Keränen-Pantsu osallistui Kallion lukiossa Helsingissä pidettyyn uskonnon 
ja muiden katsomusaineiden opettajien Väitä vastaan! -seminaariin. Lukion 
lasimaalauksista löytyi muun muassa lakitauluja kantava Mooses. 

Lapsien on hyvä 
ymmärtää, että 
esimerkiksi monien 
pop-kappaleiden 
sanoitukset viittaavat 
Raamattuun. 



4    Nro 15    18.–25.4.2013

Postia  toimitus@rauhantervehdys.fi  |  Rauhan Tervehdys, PL 102,  90101 Oulu

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: 
Levikki noin 98 000 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, 
Siikalatva, Tuira ja Tyrnävä sekä Oulu (Hau-
kipudas, Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta, Oulunsalo ja Tuira) 
Ilmestyminen
Lehti ilmestyy 43 kertaa vuodessa torstaisin, 
kesällä joka toinen viikko. 
Jakelu 
Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella
Päätoimittaja
Janne Kankaala (opintovapaa 28.3.2014 asti)
Vt. päätoimittaja / toimitussihteeri
Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja
Pekka Helin, p. 044 5626 451
Toimittaja 
Riitta Hirvonen (työloma 28.2.2014 asti)
Toimittaja
Katja Kiiskinen, p. 044 5626 449
Toimittaja
Minna Kolistaja, p. 040 5297 558
Ulkoasu
Mari Lähteenmaa

Sähköpostit
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Osoite 
PL 102, 90101 Oulu, Kasarmintie 15 (1. krs)
Puhelin
(08) 5626 400 / 044 5626 450
Verkkojulkaisu ja näköislehti 
www.rauhantervehdys.fi
Facebook
www.facebook.com/rauhantervehdys
Tilaaminen ja osoitteenmuutokset 
Kustannus-Oy Kotimaan tilauspalvelut 
p. 020 7542 333, tilauspalvelut@kotimaa.fi 
Tilaushinnat 
Seurakunnille 10,35 € + alv 10% / kotitalous, 
yksityistilaukset: 
1 vuosi 32 €, 6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %
Jakeluhuomautukset
Jos et ole saanut lehteä, tai se on tullut myöhässä, 
ota yhteyttä: jakelupalaute@kotimaa.fi.
Jos et halua ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja 
osoitteesi p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute.
Ilmoitustilan myynti
Kustannus-Oy Kotimaa / Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen lehden 
ilmestymistä. 
Ilmoitusten valmistus ja vastaanotto  
Kustannus-Oy Kotimaa / Lisbeth Sarkkinen 
p. 020 7542 273, faksi 020 7542 343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)

Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

• Velvoittaako pappisvihkimys 
johonkin? Onko julkisella pai-
kalla pappi vai siviilihenkilö, 
jos on sokeripala kaulassa? Voi-
ko pappi seurakunnan tilaisuu-
dessa esittää mielipiteitä, jot-
ka eivät ole luterilaisen kirkon 
mielipiteitä? 

Viittaan tässä nyt pappien 
agnostikkoiltoihin. En tarkoi-
ta, että papin sananvapautta pi-
täisi rajoittaa, mutta seurakun-
nan tilaisuudessahan pappi on 
työpaikalla.

Voisi verrata näin, että eihän 
lentokoneessakaan lentoemän-
tä voi kuiskuttaa matkustajil-
le ”tässä koneessa ei kyllä taida 
olla kovin taitava lentokaptee-
nia” tai ”tämä kone saattaa kyl-
lä pudota”.

Voiko pappi esittää sellaisia 
ajatuksia, että ”Jumalaa ei ole” 
tai että ”Jumalalla ei ole tah-
toa”? Isä meidän -rukouksessa 
sanotaan, että ”tapahtukoon si-
nun tahtosi”. Kyllä minä siis nä-
kisin, että Jumalalla on tahto.

On hyvä, että herätetään kes-
kustelua ja ajatuksia, mutta lo-
pussa olisi pitänyt koota yhteen, 
mihin lopputulokseen asiassa 
tultiin. Ainakin minä lähdin 
tilaisuudesta häkeltyneenä pois.

(Puhelinpalaute 12.4.)

• Kiitos rohkeudesta ja aiheesta 
agnostikkoillat! 

Mielelläni osallistuisin juuri 
tämänkaltaisiin tapahtumiin, 
mutta valitettavasti en pääse 
paikan päälle. Onneksi on net-
ti ja saan mahdollisuuden edes 
kuunnella, joskaan en osallis-
tua keskusteluihin. 

Ihailen juuri tämänkaltais-
ta rohkeutta tämän päivän kir-
kolta ja papeilta. Mahtavaa, et-

Palautetta www.rauhantervehdys.fi |  facebook.com/rauhantervehdys

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Nimi: Kirsi Paavola
Työnkuva: lähetyssihteeri
Seurakunta: Kiimingin ja 
Oulunsalon seurakunnat

Tärkeintä elämässäni: 
Lapset ja perhe ovat ykkös-
juttu. Mutta myös tunne sii-
tä että arjenhallinta on koh-
dallaan, luo turvaa elämässä.
Rakkain raamatunkoh-
tani: Raamattu on minulle 
tärkeä kirja. Käytän Raamat-
tua monipuolisesti, lukemal-
la suoraan, manna-lappujen 
avulla, peukkupaikkoja otta-
malla, internetin hakukoneiden kautta tai kuuntelemalla mp2-
soittimella. Myös musiikki on yksi avain Raamatun käyttöön. 
    Jos yhden kohdan valitsisin parhaaksi, se olisi Matt. 28:18–20, 
kaste ja lähetyskäsky. Näissä jakeissa piilee koko evankeliumi. 
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska jo nuorena halu-
sin kirkon palvelukseen. Nyt saadessani toimia lähetyssihteerinä 
olen ystävien, entisen Kuusamon lähetyssihteerin Anneli Kaar-
tisen sekä entisen Kiimingin lapsityönohjaajan Birgitta Kontion 
rohkaisemana tullut valituksi työhön, jossa saan käyttää kaik-
kea ammattitaitoani koko seurakunnan ikäluokan kanssa, lap-
sista ikääntyviin.
    Koen olevani etuoikeutettu näin laajaan työhön seurakun-
talaisten keskellä kertoessani viestiä lähellä ja kaukana olevien 
kristittyjen elämästä. 
Esikuvani: Varsinaisesti esikuvia minulla ei ole, mutta ihailen 
aina ihmisiä, jotka tekevät työtään koko sydämellään toisten ih-
misten parhaaksi, ammatista riippumatta. Mieleen nousevat Äiti 
Teresa, jonka koko elämä on esimerkki ja vankilapastori Markku 
Ylimäyry, joka opetti minulle paljon armosta. Sekä Oulun liik-
kuva poliisi, joka pysäytti minut liikennettä valvoessaan ja huu-
morilla höystäen toivotti turvallista matkaa. 
Harrastan: Pidän eläimistä, joita kotonani on hevosista ja lam-
paista lemmikkieläimiin. Pidän liikkumisesta. Nautin ruoan-
laitosta ja leipomisesta, kun saan nauttia niistä yhdessä ystävie-
ni kanssa. Teen myös monenlaisia käsitöitä ja laulan ja soitan 
eri instrumentteja. 
Terveiset lukijoille: Rakasta rajusti, kaikella sydämelläsi ja ko-
ko persoonallasi lähimmäistäsi. Kerro kaikille, että Armo on ja 
se riittää! Ja jos voit, ole heikomman puolella! 

Ari Suutarlan vierailu piristi näköpiiriläisiä

Seurakunnan ylläpitämä Näköpiiri näkö-
vammaisille ja heidän avustajilleen sai vie-
raaksi rovasti Ari Suutarlan. 

Eihän se ole mikään ihme, jos itseään 
"vanhaksi papiksi" kutsuva mieshenkilö vierai-
lee jossakin tilaisuudessa. 

Jonkin verran poikkeavaksi tilanteen teki se, 
että tuo rovasti oli sokea ja sokeutunut jo 10-vuo-
tiaana.

Ari kertoi tutun selväkielisesti niin ajatuksi-
aan pääsiäisestä kuin toiminnastaan koti- ja ul-
komaisissa tehtävissä. 

Moni paikalla olleista oli tutustunut Ariin jo 
vuosikymmeniä aikaisemmin, varsinkin loma- 
ja kurssikeskus Onnelassa. 

Monet matkat on vanha pappi järjestänyt nä-
kövammaisille ympäri maailmaa. 

Olen itsekin ollut hänen vetämillään matkoil-
la ja hyvin kaikki on onnistunut.

Muistelimme muun muassa tilannetta erääl-
lä Israelin-matkalla, jolloin viereisellä kadulla rä-
jäytettiin pommi meidän ruokailutilaisuutem-
me aikana.

Rovasti Suutarla on tehnyt ison historiikki-
kirjan Sokeiden ystävät ry:n toiminnasta 125 
vuoden ajalta.  Kirja on luettu kuunneltavaksi 
kasetilta.

Näkövammaisuudesta Suutarla sanoi, että ei 
tilannetta kannata kehua, vaikka onkin hyvä 
kokki ja pölytkin siirtyvät imuriin. 

Opaskoira hänellä on ollut vuosikymmeniä, 
mutta nyt uskollinen kaveri oli jäänyt kotiin lou-
kattuaan jalkansa Helsingin kadulla.

Tällaiset tilaisuudet piristävä meitä kaikkia. 
Soitelessani Arille tilaisuuden jälkeen hänkin 

mainitsi, kuinka piristää, kun sai jälleen tava-
ta vuosien ja vuosikymmenten takaisia ystäviä.

Kiitokset ja terveiset kesäpaikastaan Hämeen-
kyröstä Ari lähetti seurakunnalle ja erityisesti 
näköpiirin vetäjälle Paulalle.

aaRRE olaVI KYlMÄNEN
"näkkäri" Oulu

Nyt ihmiset 
tunnut

tä uskalletaan kyseenalaistaa 
iänaikaisia vanhanaikaisia kä-
sityksiä. Oikein!

(Nettipalaute 13.4.)

• Vastaus viime lehdessä (RT 
14/2013) olleeseen nettipalaut-
teeseen, jossa valitettiin Rau-
han Tervehdyksen ilmaisjake-
lun aiheuttavan närästystä:

Minulle tulee erään kaupan 
mainoslehti, vaikken asioi ky-
seisessä kaupassa. Ihan samoin 
voisin sanoa, että valikoisivat 
asiakaskuntansa paremmin. 
Ilmaisjakeluja ja mainoksia 
tulee, ellei niitä ole kieltänyt. 
Eikä niitä ole kaikkia pakko 
lukea.

Nettipalautteen antaja jäi 
kyllä kiinni lehden lukemises-

ta, kun antoi ihan palautetta-
kin.

(Puhelinpalaute 15.4.)

• Tarkoititte varmaan närkäs-
tystä? Tietysti voi närästää, jos 
juo kirkkokahveja liikaa. 

Sitä vaaraa nyt kuitenkaan 
ole, koska mistään ei saa ilman 
mainospostia lehteä ja yhtä vä-
hän verkkolehteä.

Itse seurakunta ja seura-
kuntalaiset ovat jo pitkälti si-
vuseikka.

(Nettipalaute 14.4.)

• Mukava ajatus haastaa ihmi-
siä kertomaan uskontotunnin 
kokemuksista ja elämyksistä!

(Nettipalaute 11.4.)

Agnostikkoilloista on tullut paljon 
palautetta, jatkuukohan palautteen tulo Mikko Salmen 

"Kaste ei pelasta" alustuksen jälkeen?

S anna K r o o k
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Piispa Salmelle
kunniamaininta
Suomen Sydänliitto ry on 
myöntänyt Pohjois-Pohjan-
maan Sydänpiirin esitykses-
tä alueellisen sydänterveyden 
edistämisen kunniamaininnan 
Pohjois-Pohjanmaalla piispa 
Samuel Salmelle.

Perusteluissa mainitaan, et-
tä piispa Salmi on Oulun hiip-
pakunnan alueella käynnis-
tänyt Piispansauvakävely-ta-
pahtuman, joka on laajentu-
nut viime vuosina. Tapahtu-
ma on ollut sovellettavissa eri-
laisille osallistujille ja eri paik-
kakunnille sopivaksi. Tärkein-
tä on onnistumisen ilo ja ko-
konaisia ryhmiä innostetaan 
mukaan. Sauvakävely ei rasita 
tuki- ja liikuntaelimistöä, ja se 
edistää sydänterveyttä.

Lisäksi muistutetaan, että 
piispa on esimerkillään mer-
kittävällä tavalla edistänyt seu-
rakuntalaisten ja työyhteisönsä 
hyvinvointia.

Kuuriaa
uudistetaan
Paavi Franciscus on nimit-
tänyt ryhmän kardinaaleja 
eri puolilta maailmaa toimi-
maan neuvonantajinaan Roo-
man kuurian eli Pyhän istui-
men hallinnon uudistamisessa.

Uudistusta pohtivaan ryh-
mään kuuluu seitsemän kar-
dinaalia. He tulevat Chiles-
tä, Intiasta, Saksasta, Kongon 
demokraattisesta tasavallas-
ta, Yhdysvalloista, Australias-
ta ja Hondurasista. Lisäksi ryh-
mään kuuluu kaksi Vatikaanin 
edustajaa.

Ortodoksiselle
kirkkomuseolle
avustus
Museovirasto on jakanut har-
kinnanvaraiset valtionavustuk-
set museoiden innovatiivisille 
hankkeille. Avustuksia myön-
nettiin 38 museon tai museoi-
den yhteenliittymän hankkeelle 
yhteensä  647 000  euroa. Avus-
tuksen saajissa on myös Suo-
men ortodoksisen kirkkomuse-
on säätiö, joka sai 25 000 euroa 
X.files – Pyhä traditiota tabletil-
le -hankkeeseen.

Vuonna 2013 avustukset 
kohdennettiin erityisesti kehit-
tämishankkeille, jotka edistä-
vät kulttuurista moninaisuut-
ta, moniarvoisuutta ja hyvin-
vointia sekä ehkäisevät syrjäy-
tymistä.

Maata kiertelemässä

Pastori Emil Kapaun oli Ko-
rean sodan (1950–1953) 
veteraani, joka kuoli vi-
hollisen käsissä vankilei-

rillä. Hänelle myönnettiin viime 
viikolla korkein kunniamerkki, 
jonka amerikkalainen sotilas voi 
koskaan saada. 

Kunniamerkki ei välttämät-
tä jää ainoaksi Kapaunille myön-
nettäväksi kunnianosoitukseksi. 
Hän on ehdolla myös katolisen 
kirkon pyhimykseksi.

Kapaunista tuli 24-vuotiaa-
na kansasilaisen Wichitan hiip-
pakunnan pappi. Neljä vuotta 
myöhemmin hän liittyi Yhdys-
valtojen maavoimien sotilaspap-
piosastoon.

Pastorin tie vei Koreaan, jos-
sa amerikkalaiset ja YK:n jou-
kot taistelivat pohjoiskorealaisia 
ja kiinalaisia kommunisteja vas-
taan.

Sotilaat eivät tavallisesti pii-

Sotasankarista saattaa tulla pyhimys
tanneet sotilaspapeista, koska nä-
mä sortuivat helposti moralisoin-
tiin. Kapaun oli erilainen. Hän ei 
puhunut uskonnosta juuri kos-
kaan vaan asettautui sotilaiden 
rinnalle. 

Kapaun kaivoi ulkokäymälöitä 
ja poteroita. Pastori myös vaaran-
si henkensä hakemalla haavoittu-
neita taistelukentältä, vaikka hä-
nen toverinsa pyysivät, ettei hän 
riskeeraisi elämäänsä.

Siunasi  
vangitsijoitaan
Unsanin taistelussa amerikkalai-
set joutuivat saarroksiin. Kapaun 
kieltäytyi pakenemasta ja joutui 
vangiksi. Amerikkalaiset pako-
tettiin pitkälle matkalle viholli-
sen alueelle. He marssivat pak-
kasessa ja päätyivät Pyoktongin 
vankileirille.

Leirillä amerikkalaiset jou-
tuvat kohtaamaan nälkää, saira-

uksia ja ankaraa kylmyyttä. Ka-
paun uhmasi leirin sääntöjä aut-
taakseen tovereitaan. Hän varas-
ti lääkkeitä ja ruokaa sekä rukoili 
vankien puolesta.

Kapaun sairastui vakavasti ei-
kä voinut enää auttaa tovereitaan. 
Kun hänen kuntonsa huononi, 
vartijat veivät hänet ränsistynee-
seen sairaalaan, jota potilaat kut-
suivat kuoleman taloksi.

– Hei Mike, olen menossa sin-
ne mihin aina olen halunnut 
mennä ja rukoilen teidän puoles-
tanne, Kapaun sanoi toverilleen. 

Kun kiinalaiset vartijat olivat 
viemässä Kapaunia sairaalaan, 
hän siunasi heitä ja rukoili, et-
tä Jumala antaisi heille anteeksi. 
Kaksi päivää myöhemmin pasto-
ri kuoli, seitsemän kuukautta lei-
rille saapumisensa jälkeen.

Sotavankeudesta palanneet ei-
vät yleensä puhuneet kokemuk-
sistaan. Kapaunista he eivät kui-

tenkaan vaienneet. He halusivat 
kertoa kuinka urhea Kapaun oli 
ollut. 

Kapaunin toverit työskenteli-
vät vuosia sen puolesta, että soti-
laspapin ansiot tunnustettaisiin.  
Pastori oli vangeille sankari, suu-
rin ihminen, jonka he olivat kos-
kaan tavanneet.

Vuonna 1993 Vatikaani julis-
ti Kapaunin Jumalan palvelijaksi, 
mikä virallisesti avasi hänen tien-
sä pyhimykseksi. Prosessin etene-
miseksi Vatikaanin täytyy löytää 
Kapaunin elämästä kaksi ihmet-
tä. Tällöin hänestä voidaan teh-
dä pyhimys.

Wichitan hiippakunta on eh-
dottanut, että Kapaun julistettai-
siin uskon marttyyriksi, jolloin 
ihmeitä tarvittaisiin vain yksi.

PEKKa HElIN

Lähde: Religion News Service

Kempeleen uuden hautausmaan 
työt alkuun puuston raivauksella

Kempeleen seurakunnan 
uuden hautausmaan työt 
ovat alkaneet Kokkokan-
kaalla. Seurakuntakes-

kuksen takaa raivataan alkajai-
siksi puustoa ja poistetaan pin-
tamaata. 

Hanke toteutetaan vaiheittain. 
Kun hautausmaa on kokonaisuu-
dessaan valmis, hautapaikkoja on 
5 400.

Nyt käynnistyneessä ensim-
mäisessä vaiheessa 3,3 hehtaa-
rin alueelle tulee 650 arkkuhau-
tapaikkaa ja 252 uurnahautapaik-
kaa. 

– Uuden hautausmaan ensim-
mäisen osan vihkiäisiä voitaneen 
viettää aikaisintaan syksyllä 2014, 
sanoo seurakunnan talousjohtaja 
Anneli Salo.

Uuden hautausmaan tarpees-
ta on Kempeleessä puhuttu jo 
vuosia. Hankesuunnitelmaa ryh-
dyttiin lopulta valmistelemaan  
2004.  Hanke pantiin pysähdyk-
siin 2009, kun todettiin, että hau-
tapaikat  nykyisellä hautausmaal-
la riittävät vielä. 

– Viime vuonna otimme suun-
nitelmat uudelleen esille ja päivi-
timme ne vastaamaan tämänhet-
kisiä tarpeita, Salo kertaa.

Tärkeä syy hautausmaahank-
keen vauhdittamiseen oli halu 
vastata seurakuntalaisten toivei-
siin: Kempeleessä ei ole uurna-
hautausaluetta ja omaiset ovat 
sellaista kyselleet.

Vuosittain haudataan 40–60 
kempeleläistä. Esimerkiksi vii-
me vuoden 44 hautauksesta 39 

oli arkkuhautauksia ja loput tuh-
kauksia.  

– Nykyisinkin uurnia voidaan 
sijoittaa arkkupaikoille, mutta 
uudelle hautausmaalle tulee yk-
sittäisiä uurnahautapaikkoja ja 
tuhkan sirottelualue.

Uusi hautausmaa nousee 
Köykkyrintien ja seurakuntakes-
kuksen väliin, Kissaojan varrelle. 
Se näkyy valmistuttuaan seura-
kuntakeskuksen salin isosta pää-
tyikkunasta.

Hautausmaa tehdään Salon 
mukaan koko laajuuteensa kai-
kessa rauhassa, sitä mukaa kuin 
on tarvetta. 

– Ensinnäkin siksi, että hau-

tapaikkojen tarve täyttyy pitkäk-
si aikaa jo ensimmäisen vaiheen 
902 paikalla. Toiseksi haluamme 
säilyttää tontin metsämaisemaa 
niin pitkään kuin mahdollista.

Hautausmaasta halutaan Sa-
lon mukaan  luoda kaunis, puis-
tomainen muistelu- ja hiljenty-
mispaikka. 

– Rauhan tyyssija, jonne voi 
tulla myös kävelemään ja hiljen-
tymään arjen keskeltä.

Uusi hautausmaa on kohdan-
nut takavuosina myös vastustus-
ta. Maaliskuussa seurakuntalai-
sille ja naapureille pidetyn tie-
dotustilaisuuden perusteella Sa-
lo tulkitsee, että tiukin vastustus 

on laantunut.
– Kuulemismenettelyssä olem-

me huomioineet esimerkiksi 
erään naapurin toiveen, että ton-
tin ja hautausmaa-alueen väliin 
jätetään enemmän kasvillisuutta 
kuin alun perin oli suunniteltu.

Hautausmaa-alueen aitaami-
nen alkaa kesäkuussa. Köykky-
rintien varren suuntainen osa tii-
liaitaa valmistu syksyllä.

Hautausmaalle on varattu 
kaikkiaan viiden hehtaarin alue. 

Maanantaina allekirjoitettu-
jen urakkasopimusten arvo on 
yhteensä 1 999 500 euroa.

MINNa KolISTaja

Minna Ko l i s t a ja

Kempeleen nykyinen hautausmaa sijaitsee samassa kirkkotarhassa kuin vanha ja uusi kirkko. Kokkokankaan uudelle 
hautausmaalle päästään hautaamaan aikaisintaan syksyllä 2014.
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Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Paikkoja avoinna

Yhdistykset

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

NELJÄ LASTENOHJAAJAN 
TEHTÄVÄÄ 

- pysyväisluonteinen tehtävä, 
sijoituspaikkana Haukiputaan seurakunta 

- pysyväisluonteinen tehtävä, 
sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta 

- määräaikainen tehtävä 27.4.2013–10.3.2014, 
sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta 

- määräaikainen tehtävä 29.7.–31.12.2013, 
sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa  

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja  
vuoropuhelua > avoimet työpaikat. 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitse-
män seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi 
palveluyksikköä. Seurakuntien jäsenmäärä 
on noin 150 000. Päätoimisia työntekijöitä 
on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Herättäjän päivä: su 21.4. klo 13.00 messu Kestilän kirkossa, seurat 
seurakuntakodissa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: pe 19.4. klo 18.00 Sinikka ja Aimo Pietilällä, 
Taipaleenharju, Pudasjärvi, su 21.4. klo 15.00 Kastellin kirkolla, Töllintie 38, 
Oulu, su 21.4. klo 18.00 Vihannin seurakuntatalolla, ti 23.4. klo 18.00 
Leena ja Tapani Leppäluodolla, Myllykuja 11, Liminka
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 18.4. klo 19.00 seurat Sanna ja Juuso 
Pitkäsellä, Menninkäisentie 6 C 28, Puolivälinkangas, Oulu
“Lähde valloittamaan Ylläs Siionin virsillä” Ruskaretki Äkäslompoloon 
31.8.-6.9. 2013 reitillä Seinäjoki-Lapua-Kokkola-Raahe-Oulu-Äkäslompolo. 
Matkanjohtajana Hanna Tuura, jolta tarkempia tietoja p. 040 772 1903. 
Ilmoittautuminen viim. 31.5. mennessä Matka-Kyllönen Oy (vastuullinen 
matkanjärjestäjä) gsm 358 (0)40-590 9229
Tervetuloa!

Pe 19.4. klo 18:30 Varhaisnuortenilta.
Su 21.4. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Tervetuloa!

Tänään klo 19. OP&NAilta, Olavi 
Rimpiläinen: Koti-ikävä.
Su 21.4. Seurat klo 14. Eeva Pouke, 
Eija Tuominen.
Ma 22.4. klo 18.30. 3K, Johan 
Helkkula: Enkelit.
Ke 24.4. klo 19. Raamattupiiri.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

 


    www.sro.fi           www.kylvaja.fi 

Tervetuloa Sanan ja 
lähetyksen iltamessuun  

Su 21.4. klo 17 
Pateniemen kirkossa  

Saarnaa past. Tapio Pokka (Kylväjä)  
Lapsille omaa ohjelmaa; lähetystyön 
kuulumisia Japanista, kirkkokahvit. 

Järj.  Kylväjä, Suomen Raamattuopisto, Tuiran srk. 

 

Ev.lut. Kansanlähetys, Oulu

NAISTENPÄIVÄT 19.-21.4. Karjasillan kirkolla.  
Mukana mm. Anne Pohtamo-Hietanen. Järj. Karjasillan 

srk Kansanlähetys ja Uusheräys Pe 19.4. alkaen klo 17.30. 
La 20.4. alkaen klo 11. Su 21.3. Messu Tuomiokirkossa. 
Saarna Rallu Kemppainen, klo 14 seurat rukoushuoneella, 
koulukatu 41. http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi/

Zontat lahjoittivat 
150 000 euroa vanhuksille

Kansainvälisen Zonta-nais-
järjestön Suomen ja Viron 
käsittävä piiri 20 on kerän-
nyt Sisarta ei jätetä -kam-

panjaan 150 000 euroa ikäihmis-
ten yksinäisyyden lievittämiseen.

Avustussumma lahjoitettiin 
13. huhtikuuta Rovaniemellä 
Vanhustyön keskusliitolle.

Oulussa toimivat Zonta-ker-
hot Oulu I ja II ovat lahjoitta-
neet keräykseen tähän mennes-
sä yli  5 000 euroa. 

Kampanjan tuotto on kerätty 
myymällä neljän tunnetun tai-
teilijan töistä luotuja kirjeensul-
kijamerkkejä, eli Ystävyyssinet-
tejä. Taiteilijat ovat Riitta Neli-
markka, Heljä Liukko-Sund-
ström, Marja Suna ja Anja Kark-
ku-Hohti. 

Ystävyyssinetti-arkissa on 20 
merkkiä ja se maksaa kymmenen 
euroa. Kampanja jatkuu 2014 ke-
vääseen. Ystävyyssinettejä voi tie-

dustella Oulun Zonta-kerhojen 
puheenjohtajilta Jaana Nikupete-
riltä ja Ireene Tyniltä sähköpos-
tilla osoitteesta oulu1@zonta20.
org ja oulu2@zonta20.org.

Tuotto ystäväpiirien 
jatkotapaamisille
Vanhustyön keskusliiton Ystävä-
piiri-toiminta käynnistyi vuon-
na 2006. Mukana on ollut jo yli 
5 000 yksinäisyyttä kokenutta 
ikäihmistä. 

Ystäväpiiri-ryhmässä on kor-
keintaan kahdeksan henkilöä ja 
ohjaajina toimii kaksi koulutet-
tua ohjaajaa. Ryhmät kokoontu-
vat kerran viikossa 12 kertaa. 

Suomessa toimivat 61 Zonta-
kerhoa käynnistivät vuoden 2012 
keväällä yhteistyön Vanhustyön 
keskusliiton kanssa. Sisarta ei jä-
tetä -kampanjan tuotto suunna-
taan Ystäväpiiri-ryhmien omatoi-
misille jatkotapaamisille.

– Me Suomen zontat haluam-
me olla mukana rakentamassa 
arvokasta ja henkisesti rikasta 
vanhuutta mahdollisimman mo-
nelle. Yksinäiset vanhukset ovat 
syrjäytymisvaarassa ja tarvitse-
vat yhteyksiä muihin. Ikätoveri-
en seuraa kaivataan, sanoo Zon-
ta International Piirin 20 puheen-
johtaja Marja Koivula. 

Tutkimusten mukaan runsas 
kolmannes 75 vuotta täyttäneis-
tä suomalaisista kärsii yksinäi-
syydestä ainakin toisinaan. 

Suomalaisten yksinäisyyttä 
tutkittaessa on todettu, että yk-
sinäisyyden kokemusta voidaan 
lieventää ryhmätoiminnan avul-
la. Psykososiaalinen ryhmätoi-
minta parantaa yksinäisyyttä ko-
kevien hyvinvointia ja vähentää 
terveyspalveluiden käyttöä.

EVa-lIISa NIKula

Karjasillan kirkossa 
vietetään juhlavuotta

Karjasillan seurakunnassa 
vietetään moninkertaista 
juhlavuotta, kun Karjasil-
lan kirkko sekä Karjasillan 

ja Kastellin kirkkokuorot täyttä-
vät 50 vuotta. Karjasillan kirkko 
sai myös alkuvuodesta käyttöön-
sä uudet urut. 

Merkkivuotta juhlistetaan 
monimuotoisin tapahtumin, ja 
sarjan aloittaa huhtikuun lopus-
sa järjestettävä vanhan ajan ju-
malanpalvelus.

Sunnuntaina 28. huhtikuu-
ta Karjasillan kirkossa vietetään 
messua vuoden 1886 kirkkokäsi-
kirjan ja virsikirjan mukaan. 

”Puolipäivä-jumalanpalvelus ” 
sekä Oulu 1800-luvun lopulla 
-valokuvanäyttely avaavat näky-
miä maamme historiaan yli sa-
dan vuoden taakse. 

Paitsi että Karjasillan kirkon 
uusien urkujen suunnittelun läh-
tökohtana ovat olleet juuri tuon 
ajan soittimet, tuolloin monet 
Suomen kirkoista saivat ensim-
mäiset urkunsa. Myös kirkko-
kuorotoiminta sai noina vuosina 
alkunsa.

Vanhaa kieltä 
ja vakavia virsiä
Perinnemessussa historia kuuluu 
ja näkyy papin käyttämässä van-
hassa, värikkäässä suomenkie-
lessä, kiireettömään tyyliin lau-
letuissa virsissä ja messusävel-
missä, sekä messun toteutuksesta 
vastaavien pukeutumisessa. 

Huolimatta historiallista sä-

vyä tuovista piirteistä, messu on 
kyseisen sunnuntain Karjasillan 
kirkon pääjumalanpalvelus. 

Jokaiselle messuun osallistu-
valle jaetaan kattava käsiohjelma, 
joka sisältää niin sävelmät kuin 
sanatkin.

Messun jälkeen on tarjol-
la pientä suolaista purtavaa se-
kä viinerikahvit Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi 5 euron hintaan 
sekä mahdollisuus tutustua Ou-
lun kaupungin, Karjasillan kirk-
kokuoron ja Suomen kirkkokuo-
rotoiminnan historiasta kerto-
vaan näyttelyyn. 

Nähtävillä on myös 1800- ja 
1900-lukujen taitteen oululaista 
kirkollista esineistöä. 

Jumalanpalveluksessa liturgi-
na toimii Ari Rautakoski, kant-
toreina Ilkka Järvio, Juha ja Emi-
lia Soranta sekä kirkkoväärteinä 
Pekka Mikkola ja Marja-Riitta 
Mikkola. 

Karjasillan ja Kastellin kirk-
kokuorot ovat messussa musiik-
kiavustajina, Karjasillan kirkko-
kuoro myös vastuunkantajana 
näyttelyn toteutuksessa.

Marja-Riitta ja Pekka Mikkola toimivat 28.4. perinnemessun kirkkoväärteinä.
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Sinappia   

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Rauha
hänenkin
sielulleen

Pääsiäinen oli ja meni, mutta Jeesus pysyy. 
Kaikki muistavat totta kai Jeesuksen, mut-
ta mitä tapahtui toiselle hyvin merkittäväl-
le henkilölle, Juudakselle?

Tai oikeastaan, mitä tapahtui hänen sielulleen?
Raamatussahan (Matt. 27:5) kerrotaan, että 

Juudas hirtti itsensä. Mutta päätyikö hän kuoltu-
aan Luojansa luo taivaaseen vai sinne toiseen, tu-
kalampaan paikkaan?

Juudaksen kohtalo on jäänyt vaivaamaan miel-
täni. Olen keskustellut tästä useiden ihmisten 
kanssa ja kohdannut monenlaisia näkemyksiä. 
Olen todennut, ettei lopullinen vastaus ole mei-
dän ulottuvillamme. Anteeksiannosta päättää Ju-
mala, emmekä voi tietää Hänen ratkaisuaan.

Haluan kuitenkin ajatella, että myös Juudas sai 
anteeksi.

Juudas kavalsi Jeesuksen, jotta tämä ristiinnau-
littaisiin, kuolisi, haudattaisiin ja nousisi kolman-
tena päivänä kuolleista. Niin oli määrä tapahtua, 
jotta me kaikki syntiset pelastuisimme. Ja niin 
myös tapahtui.

Ei Juudas valinnut tuota tehtävää, vaan se oli 
hänelle ennalta määrätty. Jeesuksen osa tässä ta-
pahtumassa oli uskomattoman rankka, mutta 
rankkaa oli Juudaksellakin. Sen lisäksi, että hän 
tunsi syyllisyyttä Jeesuksen kuolemasta, hän jou-
tui kaikkien – myös tulevien sukupolvien – vi-
han ja inhon kohteeksi. Juudas Iskariot muiste-
taan ikuisesti surkeana petturina, Jeesuksen ka-
valtajana. 

Mutta ellei Juudas olisi kavaltanut Jeesusta, ei 
profetia olisi toteutunut. Me rypisimme kuoltu-
amme syntisinä ikuisessa kadotuksessa. Ei olisi 
pelastusta, eikä ehkä koko kristinuskoakaan. Ei 
ainakaan nykyisessä muodossaan.

Miksi sitten Juudasta pidetään pettureiden esi-
kuvana, vaikka hän vain toteutti oman – hyvin 
tärkeän – osansa Jumalan suunnitelmassa?

Raamatun (Matt. 27:3–4) mukaan Juudas ka-
tui tekoaan, kun hän näki, että Jeesus tuomittiin 
kuolemaan. Vaikka hän palautti kavaltamisesta 
saamansa hopearahat, hän ei voinut enää perua 
tekoaan.

Me saamme pahat tekomme anteeksi, kun to-
della kadumme niitä. Miksei Juudaskin saisi? Hän 
sentään katui niin paljon, että riisti oman hen-
kensä.

Jos Juudas ei saanut syntejään anteeksi, viekö 
se pohjan koko armokäsitykseltämme?

KaTja KIISKINEN

Jumalaa ei ole?
Oulun seurakuntien jär-

jestämät pappien agnos-
tikkoillat alkoivat viime 
viikolla Oulun vanhas-

sa pappilassa. Kappalainen Päi-
vi Jussila alusti aiheesta "Juma-
laa ei ole".

Illoissa keskustellaan ihmisiä 
askarruttavista asioista lopullisia 
vastauksia antamatta.

Iltojen nimi juontuu sanasta 
agnostikko. Agnostikko uskoo, 
että ei voida tietää, onko jumalaa 
tai jumalia olemassa.

Päivi Jussila kysyi, pitäisikö 
meidän yrittää hahmottaa uusia 
muotoja ymmärtää jumaluus.

Jussilan mukaan Jumala, jos-
ta kirkossamme puhutaan, vai-
kuttaa valitettavasti ihmisen luo-
mukselta. Jumala on kuin ihmi-
nen, jolla on poikkeukselliset ky-
vyt. Hän palkitsee hyvin käyttäy-
tyviä ja suuttuu typeryyksiä teke-
ville.

– On ihme, että tällainen ope-
tus Jumalasta on mahdollista vie-
lä 2000-luvulla. Sen sijaan ei ole 
ihme, että mielipidetutkimusten 
mukaan monet eivät usko Juma-
laan, eivät ainakaan sellaiseen, 
josta kirkko opettaa.

sanottu olevan inhimillisen jär-
jen yläpuolella.

– Onko hän sitä sen takia, et-
tä Jumalasta ei voi kertoa mitään 
vai sen takia, että hän ei ole ole-
massa?

Kappalainen Stiven Naatus 
sanoi, että kuvamme Jumalasta 
on oma kuvamme. Jos Jumala on 
täynnä kaikkien kuvia hänestä, 
mitä Jumalasta jää jäljelle?

Naatuksen mukaan tällaiset 
keskustelut auttavat ihmisiä poh-
timaan kuvaansa Jumalasta ja 
löytämään itsestä vapaan juma-
lakuvan.

Papit joutuvat 
uskottelemaan
Rauhan Aseman toimituspäällik-
kö Mikko Salmi sanoi, että hän 
ei usko Jumalaan tiedon tasol-
la vaan tunteen tasolla. Esimer-
kiksi ehtoollisliturgiassa on koh-
tia, joita hänen on järjellisesti vai-
kea niellä. 

Salmen mukaan monet papit 
ovat kriisissä, koska joutuvat us-
kottelemaan asioita ihmisille. 

Toinen asia, joka ahdistaa Sal-
mea, on puhuminen Jumalan 
tahdosta.

– Mistä puhuja voi tietää, mikä 
on Jumalan tahto. Se joka sanoo 
näin, asettuu Jumalaksi.

Mies yleisön joukosta ker-
toi olevansa tilaisuuden pappien 
melkein kaikesta eri mieltä. Hä-
nen mukaansa papit eivät usko 
Raamatun Jumalaan ja Herraan 
Jeesukseen Kristukseen. 

Raamattu kertoo miehen mu-
kaan, että pakanoille Kristus on 
hullutusta. Uskoa ei saa järkeile-
mällä vaan Jumala lahjoittaa sen 
kuulemisen kautta.

– Jeesus sanoi, että ei ilmaise 
itseään maailmalle vaan niille, 
jotka elävät Jumalan tahdon mu-
kaan.  Jumalan tahto on Sanassa. 

– Joka uskoo Raamatun Jee-
sukseen, saa Pyhän hengen. Us-
ko Jeesukseen on tietoa ja Juma-
lan tuntemista, koska se on Juma-
lan lahja.

Miehen puheenvuoron jälkeen 
nainen yleisön joukosta sanoi, et-
tä juuri tällaisten puheiden takia 
hän erosi kirkosta. 

– Olen elänyt näiden asioiden 
kanssa, mutta siitä huolimatta 
olen Heikki Räisäsen lainausta 
käyttäen kulttuurikristitty. 

Teologian tohtori Heikki Räi-
säsen mukaan ”kulttuurikristit-
ty” kuvaa  ihmistä, joka tiedostaa 
omien juuriensa olevan kristinus-
kossa ja suhtautuu siihen myön-
teisesti, vaikkei uskokaan moniin 
sen sisältämiin asioihin.

Naisen mukaan evoluutio 
osoittaa tarpeen uskolle Juma-
laan. Kun älyllinen kehitys oli 
edennyt tarpeeksi, ihminen ky-
syi miksi.

Ihmisen on saatava selitys. Tie-
de kertoo mitä, mutta ei miksi, 
vaikka nämä kysymykset kulke-
vat koko ajan mukanamme.

PEKKa HElIN

Pappien agnostikko-keskusteluillat 
Vanhassa pappilassa, Asemakatu 6, 
torstaisin klo 18.
18.4. Kaste ei pelasta, Mikko Salmi.
25.4. Ristin kuolema oli turha, Stiven 
Naatus.
2.5. Taivas on jo täynnä, Árpád 
Kovács.

Agnostikko-keskusteluiltoja voi seurata suorana myös netissä osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. Samasta osoitteesta löytyvät tallennettuna myös menneet 
tapahtumat. Kuvassa Árpád Kovács, Päivi Jussila ja Mikko Salmi.

Lapsen usko taivaan ylijuma-
laan on käynyt mahdottomaksi. 
Jussila kysyy, onko näin käynyt 
myös kirkon oppilauselmien Ju-
malalle. 

Vanhan testamentin 
jumala huvittava
Kansainvälisen työn pastori Ár-
pád Kovács kertoi pitävänsä Van-
han testamentin jumalakuvaa hu-
vittavana. Jumala on neurootti-
nen ylipatriarkka, jonka pakko-
mielteenä on seksi.

Kovácsin mukaan ei ole väliä, 
onko Jumala olemassa vai ei. 

– Miksi Jumalan pitäisi olla 
olemassa? Ei tarvitse kiusata tois-
ta, onko sinun vai minun juma-
lakuva oikea.

Kovács tunnusti, ettei ole us-
konut persoonalliseen Jumalaan 
pitkään aikaan.

Kovácsin mukaan Jumalan on 

Jumala, josta 
kirkossamme 
puhutaan, vaikuttaa 
valitettavasti ihmisen 
luomukselta. Jumala 
on kuin ihminen, jolla 
on poikkeukselliset 
kyvyt. Hän palkitsee 
hyvin käyttäytyviä ja 
suuttuu typeryyksiä 
tekeville.

Päivi Jussila

Agnostikkoillassa pohdittiin kysymystä:
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Hautauspalveluja

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

• Su 21.4. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Raino Ojala
• Ti 23.4. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 28.4. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Ehtoollinen, Feija Friman
• Ti 30.4. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Su 21.4. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS

Mukana Katja ja Juan Castillo
Ma 22.4. klo 12.00  

PÄIVÄRUKOUSTILAISUUS
Ke 24.4. klo 19.00  

SANAN JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La 20.4. klo 11-13 Jumalanpalvelus 
- Raamattutunti, koskettavaa musiikkia, yhteis-
laulua, Saarna ja yhteinen teehetki.  
Lämpimästi tervetuloa!

La 27.4. klo 11-12 Nuorten/Perhejumalanpalvelus - reipasta 
musiikkia, jakamista, Sanaa, lastentuokio ja lastenkirkko. Kaikki ikäryhmät 
tervetulleita, pienetkin lapset. Lämpimästi tervetuloa! 
Aamun Sana ja Rukous Arkiaamuisin ma-pe klo 10-11. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan ja rukoushetkeen!

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 
http://oulu.adventist.fi 
044 530 3953

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 19.4. klo 18.30 Liftin evankeliumin ilta 
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolla, Mau-
nonkatu 1. Joni Ruokamo, Reza, The New Street 
Orchestra. La 20.4. klo 11-14 Rukouslauantai.
Su 21.4. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, kaste, 
Aila Pyörälä, Raili Harjula, Maranatha. Pyhäkoulu 

ja lastenkokous. Su 21.4. klo 17 Church78, International Service, Nicki Berry, 
Luke Barnes, Rachel and Andrey Sirotkin. Su 21.4. klo 18 Israel-rukousilta.
Ma 22.4. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 24.4. klo 19 Jumalan kohtaa-
misen ilta, Hannu ja Pirjo Orava, Maaret ja Ari Natunen. To 25.4. klo 13 Päivä-
piiri.  Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

To 18.4. Testamentti info-tilaisuus klo 13.00.
Su 21.4. Jumalanpalvelus+lastentunti klo 11.00.

Ma 22.4. Koti- ja veljesliitto klo 13.00.
OLET AINA TERVETULLUT !

Muut seurakunnat

Jokainen meistä voi tehdä 
maailmasta ja lähiympäristöstämme 
paremman paikan elää. Joskus teko 
voi olla suuri ja maailmaa kerralla 
muuttava,  mutta myös pienet 
jokapäiväiset teot läheisten hyväksi 
ovat tärkeitä. Pelasta maailma on 
juttusarja, joka esittelee suurten 
ja pienten tekojen tekijöitä. Tässä 
osassa puhutaan lapsiperheiden 
paremman arjen puolesta.

”Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry 
on vuonna 2009 perustettu us-
konnollisesti ja poliittisesti sitou-
tumaton valtakunnallinen vapaa-
ehtoisjärjestö. Lähdin toimintaan 
mukaan puolitoista vuotta sitten 
ja nyt olen Hope Oulun paikallis-
tiimin vetäjä.

Lapset ovat aina olleet minulle 
tärkeitä. Hopen kautta voin auttaa 
vähävaraisia lapsiperheitä, äkilli-
siä kriisejä kohdanneita perheitä 
sekä kodin ulkopuolelle sijoitettu-
ja lapsia. Kaikki apu on asiakkail-
le ilmaista. Palkkiona meille toi-
mii se suuri ilo, jonka näkee apua 
saaneen lapsen kasvoilla, kun hän 
saa vaikkapa puhdasta paperia ja 
värikynät tai tarvitsemansa vaat-
teen.

Hopessa apu kulkee suoraan 
ihmiseltä ihmiselle. Paitsi käytet-
tyjä tavaroita ja vaatteita, jaamme 
toisinaan myös esimerkiksi eloku-
va- tai uimalippuja. Saamme lah-
joitukset suoraan yksityisiltä tai 
yrityksiltä. 

Haluamme tukea lasten har-
rastamista, joten käytämme pal-
jon aikaa löytääksemme yhteis-
työtahoja, jotka auttaisivat mah-
dollistamaan harrastustoimintaa.

Minulle Hope on paras kana-
va auttaa. Pelkän rahan lahjoitta-
misen sijasta voin konkreettisesti 
auttaa lähellä asuvia lapsia. Näin 
myös näen, että apu todella menee 
perille sitä tarvitseville eikä huku 
byrokratiaan.

Oulun Hopessa on tällä het-
kellä mukana parikymmen-
tä aktiivista vapaaehtoista ja uu-
det ovat lämpimästi tervetulleita. 
Vapaaehtoiset vastaanottavat lah-
joituksia, lajittelevat niitä hyllyi-
hin, tekevät keräyksiä ja toimitta-
vat lahjoitukset niitä tarvitsevil-
le perheille. Toiminnassa on mu-
kana monenlaisia ihmisiä, mutta 
kaikkia yhdistää halu auttaa lap-
sia.

Monilla on korkea kynnys pyy-
tää apua. Ihmiset haluavat säilyt-
tää kasvonsa. Avun pyytäminen 
ei kuitenkaan ole mikään häpeä, 
ja jokainen meistä voi joskus ol-
la siinä tilanteessa, etteivät omat 
voimavarat riitä. Hopen kautta 
apua haetaan ja saadaan luotta-
muksellisesti.

Kuka: Teija Hanhela, 35.

Uskon, että apua tarvitsevia 
olisi enemmän kuin mitä apum-
me tavoittaa. Nykypäivänä työt-
tömyys ja vähävaraisuus ovat läs-
nä monen perheen arjessa, mikä 
voi johtaa esimerkiksi syrjäytymi-
seen. Yritämme jatkuvasti paran-
taa näkyvyyttämme ja tuoda toi-
mintaamme ihmisten tietoisuu-
teen, jotta mahdollisimman mo-
ni saisi apua.

Jos joku kokee, että ei pärjää il-
man ulkopuolista apua, kannat-
taa puoleemme kääntyä. Hopen 
tavoittaa puhelimitse, sähköpos-
titse ja Facebookin kautta. Lisäksi 
meillä on nettisivut. Lahjoitukse-
na saatu pieni varastomme sijait-
see Rajakylässä.

Maailmasta tekee paremman 
paikan lähimmäisistä välittämi-
nen. Äiti Teresa sanoi, että tekom-
me tuntuvat vain pisaralta me-
ressä, mutta ilman tuota pisaraa 
meri olisi pienempi. Myös minun 
mielestäni pienikin apu on tärke-
ää ja olen iloinen voidessani aut-
taa.”

MaRIa-MElINa VÄYRYNEN

Vinkki tähän juttuun tuli Rauhan 
Tervehdyksen lukijalta. Onko sinulla 
mielessäsi henkilöä, joka sopisi 
mukaan tähän juttusarjaan? 
Lähetä sähköpostia osoitteeseen 
maria.vayrynen@dnainternet.net.

25 vuotta 
tuomasmessuja

Tuomasmessu täyttää tässä 
kuussa 25 vuotta. Suomen 
ensimmäinen tuomasmes-
su järjestettiin Helsingissä 

vuonna 1988 ja Oulussakin tuo-
masmessuja on järjestetty sään-
nöllisesti vuodesta 1990 lähtien. 

Tuomasmessun toteutukses-
sa tärkeässä roolissa ovat vapaa-
ehtoiset, ja ilman heitä messut ei-
vät toteutuisi. Keskeinen sija tuo-
masmessuissa on rukouksella ja 
musiikilla.

Tilaisuudessa onkin tavallis-
ta enemmän liikettä ja eloa sekä 
mahdollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun.

Oulussa seuraava tuomasmes-
su pidetään Kastellin kirkossa 
lauantaina 20.4. kello 18.

Tilaisuudessa lauletaan virsi-
en lisäksi messulauluja ja muita 
hengellisiä lauluja erilaisten soi-

tinryhmien säestyksellä. 
Rukousjakson aikana voi kir-

joittaa oman rukouspyynnön 
paperilapulle, joista osa luetaan 
messun aikana ääneen. Oman 
rukouksen merkiksi voi halutes-
saan sytyttää tuohuksen. Myös 
henkilökohtaiseen rukoukseen 
on mahdollisuus. 

Messun sanaosan aikana jär-

jestetään lapsille pyhäkoulu ja 
tilaisuuden päätteeksi tarjotaan 
kirkkokahvit. Tuomasmessut ovat 
suosittuja kaikenikäisten parissa.

Helsingissä 25-vuotisjuhla-
messu pidettiin jo viime sunnun-
taina Mikael Agricolan kirkossa. 
Messu televisioitiin ja se lähete-
tään YLE TV1:ssä sunnuntaina 
21.4. kello 10.

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
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Suosikkisananlaskuni
A nn i  K innu n e n

JuHa VäHäKaNgaS
seurakuntapastori, Karjasillan seurakunta

Sananl. 3:3-6

”Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta - kiedo ne kaulaasi, kirjoita 
sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että 
ihmisiltä. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa 
koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän 
viitoittaa sinulle oikean tien.”

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Olen tulkinnut sillä tavalla, että tässä puhutaan huolenpidosta, lähei-
syydestä ja siitä, että me emme pärjää yksin ja tarvitsemme Jumalaa. 
Ihminen ei ole kone, vaan tarvitsee muita ihmisiä sekä Jumalan rak-
kautta ja laupeutta. Sanonnasta tulee mieleen rakkauden kaksoiskäsky.

Missä tilanteessa käytättäisit sananlaskua?
Sanonta käy kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin: Älä unohda, että… 
Olen käyttänyt jakeita esimerkiksi äitienpäivänä. Itse tarvitsen sanan-
laskun sanoja joka päivä, joka hetki, aamusta iltaan, yöstä aamuun.

MaRjo HÄKKINEN

Palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät 
kertovat, mikä 
Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

Lasten hengellisissä 
lauluissa kuuluu ilo

Liminka pärjäsi 
Virsivisassa

Haukiputaalla lauletaan jälleen 
koko perheen voimin hengel-
lisiä lastenlauluja Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. Muka-

na ovat Haukiputaan lapsikuoro sekä 
seurakunnan lapsityöntekijät.

– Laulamme tuttuja lastenvirsiä se-
kä muita hengellisiä lastenlauluja; en-
kelilauluja, luontoaiheisia lauluja sekä 
Taivaan Isästä ja Jeesuksesta kertovia. 
Lapsityöntekijät pitävät hartauden 
Raamatun kertomuksesta, jossa Sak-
keus kohtaa Jeesuksen, kertoo Hauki-
putaan seurakunnan lapsityönohjaaja 
Outi Palokangas.

– Lauluilta on suunniteltu ja toteu-
tettu yhdessä kanttori Kaisa Säkkisen 
kanssa. Olemme järjestäneet tällaisia 
iltoja useana vuonna.

lyhyet säkeistöt
helppoja muistaa
Ystävä sä lapsien ja Jumalan kämme-
nellä ovat monelle tuttuja lauluja seu-
rakunnan kerhosta tai pyhäkoulusta. 
Myös vanhemmat opettavat lapsilleen 
hengellisiä lauluja.

– Se riippuu paljon perheestä, mut-

ta myös vähemmän kristillisissä per-
heissä saatetaan opettaa lapsille ilta-
rukouksen lisäksi hengellinen iltalau-
lu, Palokangas kertoo.

– Mitä pienempi lapsi on, sitä yk-
sinkertaisempia täytyy sävellysten ja 
sanoitusten olla. Lyhyitä säkeistöjä ja 
helposti ymmärrettävää kieltä. Ker-
hoissa opetamme pienimmille ker-
tosäkeistön, jotta lapset voivat laulaa 
mukana, vaikka eivät vielä osaisi lu-
kea, Palokangas kertoo.

Lasten virret ja hengelliset laulut 
ovat paitsi helpompia myös sävelel-
tään iloisempia kuin tavalliset virret.

– Lauluilta on koko perheen tapah-
tuma, johon monet vanhemmatkin 
ihmiset tulevan laulamaan ja muiste-
lemaan lapsuutensa lauluja.

KaTja KIISKINEN

Lasten hengellisten laulujen ilta 
torstaina 18.4. kello 17.30 Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa. Kahvi- ja 
mehutarjoilu. Vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuukeräykseen.

Oulun hiippakunnallisen virsikisan 
voittaja ratkesi tiistaina. Virsivisa 
on suunnattu 3.–4.-luokkalaisille. 
Tarkoituksena on tutustua virsi-

kirjaan visailun kautta.
Tiistaina visassa oli mukana kaikkiaan 

22 joukkuetta, joista pohjoisin tuli Kittiläs-
tä ja eteläisin Kokkolasta. Visa käytiin sa-
manaikaisesti Oulussa Tuiran kirkossa ja 
Ylivieskassa Suvannon kappelissa.

Virsivisassa oli kuusi tehtävää, joissa 
tunnistettiin virsiä sekä tietenkin laulet-
tiin. Mukana oli myös piirrostehtävä, jossa 
yksi joukkueen jäsen piirsi ja muun jouk-
kueen tuli arvata, mistä virrestä on kysy-
mys. Samalla periaatteella toimi myös pan-
tomiimitehtävä. Vastaukset annettiin lau-
lamalla.

Hiippakuntasihteeri, kanttori Raimo 

Paaso juonsi visan ja esitti joukkueille ky-
symykset. Kolmihenkinen tuomaristo vas-
tasi tehtävien tarkastuksesta pisteidenlas-
kusta.

Visa oli hyvin tiukka, mutta voittajak-
si selviytyi täysin pistein Päivärinnan par-
haat Ylivieskasta. Toiseksi tuli liminkalai-
nen Laulavat nuotit. Kolmas sija selvisi vas-
ta lisätehtävien avulla, sillä kolmella jouk-
kueella oli samat pisteet. Lopulta kolman-
nen sijan sai Virsiperunat Kittilästä.

Voittajajoukkue pääsee edustamaan 
hiippakuntaa toukokuussa Kuopiossa pi-
dettävään valtakunnalliseen finaaliin.

KaTja KIISKINEN

Laulavat nuotit, eli Aivi Luukkonen, Sanni Haataja ja Sara Kivioja Limingasta tuli kisassa toiseksi.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n

Arvatkaapa mitä virttä tässä vinkataan? Kyseessä oli Nyt sytytämme kynttilän.

Ku va W ik im e d ia :  N i e l s  L a r s e n -St ev ns
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Muhoksen Koivu ja tähti -kult-
tuurikeskuksen valtaavat 
huhtikuun viimeisenä lauan-
taina hiljaisuuden ja kirjojen 

ystävät.
Kello 15 alkaen tiloissa vietetään Ou-

lun NNKY:n ja Muhoksen kirjaston jär-
jestämää hiljaista iltapäivää.

– NNKY:ssä toimii vireä kirjallisuus-
piiri ja hiljaisuuden viljelyä on harras-
tettu paljonkin. Nyt yhdistimme kaksi 
kivaa, hiljaisuuden ja kirjat, kertoo Ou-
lun NNKY:n projektityöntekijä Maarit 
Peltoniemi. 

Peltoniemen mukaan retriittejä eli 
hiljentymistilaisuuksia on pidetty ai-
emmin muun maussa leirikeskuksissa 
ja Oulun tuomiokirkon kryptassa. Kir-
jastoon mennään nyt ensi kertaa, Mu-
hoksen kirjastotoimen johtajan Pirkko 
Tiepuolen aloitteesta. 

– Idea on ainutlaatuinen – tiedos-
samme ei ole, että vastaavaa olisi jossa-
kin aikaisemmin toteutettu, sanoo Pel-
toniemi.

Kirjastoretriittiin mahtuu 25 ensik-
si ilmoittautunutta. Entäpä jos haluk-
kaita jää rannalle, saako kirjastoretriit-
ti jatkoa? 

– Riippuu siitä, mitä ihmiset tykkää-
vät tästä ensimmäisestä. Luulen, että täl-
lainen mahdollisuus kiinnostaa ihmisiä. 

– Paikkavalinnalla haluttiin korostaa 
kirjojen merkitystä. Retriiteissä on mo-

nesti kirjapöytä, johon ohjaajat valitse-
vat teoksia. Lisäksi kirjasto saattaa ol-
la neutraalimpi paikka tulla kuin vaik-
kapa seurakunnan leirikeskus, Peltonie-
mi sanoo.

Tervetuliaisorientaatio, iltahartaus ja 
tarjoilu on sijoitettu erilliseen huonee-
seen, muutoin kirjastoretriittiä varten 
on käytössä koko kulttuurikeskus. 

Tapahtumassa voi viettää hiljaista il-
tapäivää kirjojen keskellä.

–Kirjoja voi katsella tai olla katsele-
matta, Peltoniemi täsmentää. 

–Halutessaan voi vain  vaellella kii-
reettömästi hyllyjen välissä. Ei tarvitse 
olla sosiaalinen. Yhdessä hiljaa oleminen 
on jännä elämys.

Kirjahyllyjen väliin rakennellaan 
viihtyisiä olonurkkauksia. Hiljaisena il-
tapäivänä kirjastosta löytyy lisäksi altta-
ri. Iltapäivää kuuluu myös lyhyitä kirja-
esittelyjä ja yhteinen iltapala.

Peltoniemen mukaan hiljentymisti-
laisuuksille saatetaan etsiä jatkossa mui-
takin uusia paikkoja. 

– Esimerkiksi luonnossa järjestettävä 
kävelyretki voisi olla kiva. 

Hiljaisen iltapäivän järjestävät Mu-
hoksen kunnankirjasto ja Oulun NN-
KY. Ilmoittautumiset numeroon 040 751 
4480 tai nnky.oulu@co.inet.fi 22.4. men-
nessä.

MINNa KolISTaja

Radio Dei 106,9 MHz, kaape-
liverkossa 94,1 MHz, www.
radiodei.fi
Su 21.4. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Auli Kipinä 
puhuu aiheesta Jumalan kansan 
koti-ikävä (valtakunnallinen lä-
hetys).
Aluelähetys klo 9.55–12: Klo 10 
sanajumalanpalvelus Oulujoen 
kirkosta. Klo 11.15 Armonpulla. 
Tavoittaako pappien usein tunne-
pitoinen puhe raavaan suomalai-
sen miehen? Aihetta pohtii Kii-
mingin seurakunnan kappalai-
nen Seija Helomaa. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta. Klo 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelmassa puhu-
taan maanantaina alkavasta Ru-
kousradiosta.
Toivon päivä. Ohjelmat 
voi kuunnella osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24-uutiset ma–to klo 
16.20.
Pe 19.4. klo 14.40 Päivän valin-

Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

nassa Iita Pirttikoski tutustuu 
Jäälin kappelissa kokoontuvaan 
Kiimingin seurakunnan Musa-
ryhmään.
Ma 22.4. klo 18–19.15 Rukousra-
diossa etsitään toivon näköaloja 
vaikeiden tilanteiden keskelle ja 
luetaan seurakuntalaisten esiru-
kouksia. Avausohjelmassa muka-
na oppilaitospastori Virpi Sillan-
pää-Posio sekä pastori Erja Järvi
Karjasillan seurakunnasta. MP.
Ma 22.4. klo 21.35 Elämänkou-
lu. "Haudan partaalta hauturik-
si", raitistunut alkoholisti ja hau-
tausalan yrittäjä Janne Jääskeläi-
nen kertoo vaiherikkaasta elä-
mästään. Ohjelma uusitaan la 
27.4. klo 18. MB
Ke 25.4. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään. Evankelinen liike ha-
luaa pysyä kirkon sisällä, mut-
ta yhteisellä tiellä on ollut välil-
lä kuoppia. Evankelisen liikkeen 
nykytilasta kertoo SLEY:n Keski-
Pohjanmaan piiripastori Pasi Pal-
mu. MP

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 21.4. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Auli Kipinä. 
Klo 10 radiojumalanpalvelus Ni-
valan kirkosta.

Suora nettilähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi 
To 18.4. klo 18–20 Pappien ag-
nostikkoilta Vanhassa pappilassa. 
Mikko Salmen alustuksen teema-
na on "Kaste ei pelasta".
Su 21.4. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. 
To 25.4. klo 18–20 Pappien ag-
nostikkoilta Vanhassa pappilas-
sa. Stiven Naatuksen alustuksen 
teemana on "Ristinkuolema oli 
turha".

Radio YlE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 21.4. klo 10 Radiojumalanpal-
velus Kotkan kirkosta. Aamuhar-
taus ma–la klo 6.15–6.25, toinen 
lähetys klo 7.50. Iltahartaus ma-
pe klo 18.50–19, lauantaisin klo 
18.

Palautteet ohjelmista:  radiostu-
dio.oulu@evl.fi, p. 044 316 1563 
(ma–pe). Oulun seurakuntayhty-
mä / Radiostudio PL 122, 90101 
Oulu. Ohjelmatiedot ja jutut  ver-
kossa: www.oulun-
seurakunnat.fi/radio.

Radio Dein Oulun taajuu-
della alkaa maanantaina 
22.4. kello 18–19.15 Ruko-
usradio. Sen tuottaa Ou-

lun evankelisluterilaisten seura-
kuntien mediatoimitus Rauhan 
Asema.

Rukousradion toteutuksessa 
on mukana Oulun ev.lut. seura-
kuntien hengellisen työn tekijöi-
tä eri työaloilta. Lähetykset jat-
kuvat maanantaisin kesäkuun 
loppuun saakka. Ohjelmat jul-
kaistaan myös verkossa lähetyk-
sen jälkeen: www.oulunseura-
kunnat.fi/kuunteleohjelmia.

Rukousradiossa keskustel-
laan ihmiselämän kipukohdista 
ja tuodaan toivon näköaloja vai-
keiden asioiden keskelle. Juma-
la on heikoissa väkevä, ja hänen 
rakkautensa ja armonsa merki-
tys korostuu usein silloin kun 
omat voimat loppuvat.

Ensimmäisessä lähetyksessä 
puhutaan rukouksesta voima-
varana ja studiossa ovat Oulun 
Tuomasmessuista vastaava pas-
tori Erja Järvi Karjasillan seura-
kunnasta sekä oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio. 

Rukousradiossa puhutaan 
niistä aiheista, joita esirukouk-
sissa eniten käsitellään. Ensim-

mäisessä lähetyksessä pohditaan 
rukouksen olemusta. Miksi Ju-
mala tahtoo meidän rukouksi-
amme? Mitä rukous pohjimmil-
taan on? Miten voimme kantaa 
toisiamme rukouksessa?

Tulevien ohjelmien aihei-
ta ovat muun muassa sairaus,  
syyllisyys ja häpeä, työttömyys, 
syrjäytyminen, riippuvuudet, 
taloushuolet sekä ihmissuhde-
vaikeudet perheissä ja parisuh-
teissa. 

Ohjelman tärkein osa on esi-
rukouspyyntöjen lukeminen. 

Niitä voi lähettää Oulun seu-
rakuntien nettisivujen esiru-
kouslomakkeiden kautta osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.
fi/rukousradio. Lisäksi niitä ote-
taan vastaan radiostudion säh-
köpostiin radiostudio.oulu@evl.
fi ja postin kautta osoitteeseen: 
Oulun seurakuntayhtymä, Rau-
han Asema, PL 122, 90101 OU-
LU.

Rukousradio odottaa 
esirukouspyyntöjä

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
järjestämään Old is gold -valo-
kuvauskilpailuun osallistunei-
ta kuvia voi käydä katsomassa 

ja äänestämässä osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/kuvakilpa. Äänestys päät-
tyy 30. huhtikuuta.

Valokuvauskilpailu ja sen teema liit-
tyvät Yhteisvastuukeräykseen, jolla ke-
rätään tänä vuonna varoja yksinäisten ja 
syrjäytyneiden vanhusten auttamiseen. 
Kilpailuun tuli määräaikaan mennessä 
40 kuvaa. 

– Kilpailukuvista välittyy vahva tun-
nelataus ja arjen elämä. Pääsääntöises-
ti oli kuvattu ihmisiä, mutta osassa ku-
vista kohteena oli esimerkiksi jokin van-
ha tavara, johon liittyi muistoja, kertoo 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan dia-
koniatyöntekijä Heidi Karvonen.

Kilpailun voittajat julkistetaan 26. 
toukokuuta kello 11.30 pidettävässä Yh-
teisvastuukeräyksen kiitosjuhlassa Van-
hassa pappilassa, osoitteessa Asemakatu 
6. Juhlassa palkitaan arvosteluraadin va-
litsemat kolme parasta kuvaa sekä ylei-
söäänestyksen voittaja. Voittajat julkistaa 
tuomiorovasti Matti Pikkarainen.

Arvosteluraadissa toimivat Matti Pik-
karaisen lisäksi valokuvaajamestari Rei-

Valokuvakilvan 
äänestysaika 
kestää vappuun

jo Koirikivi sekä kasvatustieteiden ja 
draaman opettaja, teatteriohjaaja Mar-
jo Kemppainen. Parhaat kuvat ja yleisön 
suosikki palkitaan muun muassa kame-
raliike Rajala Pro Shopin lahjakorteilla.

Voittajakuvia nähdään myöhemmin 
Rauhan Tervehdys -lehdessä ja Oulun 
seurakuntien nettisivuilla. Lisäksi kuvi-
en parhaimmisto on esillä kesällä Cafe 
Kryptassa, jossa niitä myydään kehystet-
tyinä tauluina tarjousten perusteella.

Old is gold -valokuvauskilpailusta 
numero 36, "Vanhuuden kumppani".

Kirjastoretriitti yhdistää 
hiljaisuuden ja kirjat
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Jes. 40: 26-31
Kohottakaa katseenne korkeuteen:
kuka on tämän kaiken luonut?
Hän, joka kutsuu esiin taivaan joukot
täydessä vahvuudessaan,
hän, joka tuntee ne nimeltä, joka ainoan.
Suuri on hänen väkevyytensä, valtaisa hänen 
voimansa:
yksikään joukosta ei jää pois.
    Miksi valitat, Jaakob,
Israel, miksi puhut näin:
- Ei ole Herra nähnyt elämäni taivalta,
minun asiastani ei Jumala välitä.
    Etkö jo ole oppinut,
etkö ole kuullut,
että Herra on ikuinen Jumala,
koko maanpiirin luoja?
Ei hän väsy, ei uuvu,
tutkimaton on hänen viisautensa.
Hän virvoittaa väsyneen
ja antaa heikolle voimaa.
Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät,
nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat,
mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat 
uuden voiman,
he kohoavat siivilleen kuin kotkat.
He juoksevat eivätkä uuvu,
he vaeltavat eivätkä väsy.

Joh. 16: 16-23
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    "Vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas 
vähän aikaa, ja te näette minut jälleen."
    Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan: 
"Mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan: 'Vielä 
vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän 
aikaa, ja te näette minut jälleen'? Ja mitä hän 
tarkoittaa, kun sanoo menevänsä Isän luo?"
    "Miksi hän puhuu vähästä ajasta?" he 
ihmettelivät. "Ei hänen puhettaan ymmärrä."
    Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä 
häneltä. Hän sanoi heille:
    "Sekö teitä askarruttaa, että sanoin: 'Vielä 
vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän 
aikaa, ja te näette minut jälleen'? Totisesti, 
totisesti: te saatte itkeä ja valittaa, mutta 
maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, 
mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka 
synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä 
koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti 
ei enää muista kipujaan vaan iloitsee siitä, 
että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin 
tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät 
vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne 
täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Sinä 
päivänä te ette kysy minulta mitään."

Me suomalaiset olemme Euroopan masentunein kansa. Ahdistusta lieventää oikeastaan 
vain se, että bulgarialaisilla menee vieläkin huonommin. Aineellinen kurjuus on vienyt 
entisen kommunistivaltion väeltä elämänilon. Bulgariassa asuvatkin Euroopan onnet-
tomimmat ihmiset.

Toisin kuin Bulgaria, Suomi elää historiansa vaurainta aikaa. Ihmisten aineellinen 
hyvinvointi on saavuttanut mittasuhteet, joista Bulgariassa ei uskalleta edes haaveilla. 
Miksi elämä ei suomalaisille kuitenkaan maistu? Mikä kiristää otsanahkaa?

Kun mietitään yhteiskunnan hyvinvointia, nousee usein esiin yhteisöllisyyden merki-
tys. Sodan jälkeinen Suomi rakensi yhdessä tuumin hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa jokai-
sesta pidettiin huolta. Silloin aineellista puutetta korvattiin välittämisellä ja läsnäololla. 

Nyt yksinäiselle tarjotaan ihmisen sijasta lääkkeitä ja rahaa. Tosin länsimainenkin lää-
ketiede tunnustaa sen tosiasian, että toimivin lääke lähes joka tautiin on toinen ihminen.

Väitän, että aikamme suurin ongelma liittyy itsensä toteuttamisen harhaan. Ajat-
telemme, että kuuntelemalla sisäistä ääntämme (kuten elämäntaitokirjallisuus opet-
taa) saavutamme sisäisen rauhan ja alamme toteuttaa omassa elämässämme niitä asi-
oita, jotka pitävät masennuksen loitolla. Käymme kuntosalilla personal trainerin opissa, 
istumme terapeutin kanssa pehmeässä huoneessa ja vetäydymme hiljaisuuden retriittiin 
tutkimaan omaa hengellisyyttämme. Kaikki tämä vie lopulta entistä kauemmas onnel-
lisuudestamme.

Näin viime viikonloppuna pitkästä aikaa onnellisen ihmisen. Ihan totta! Eläkeikää 
lähestyvä nainen oli Auran majalla paistamassa hiihtokansalle munkkeja. Koko hänen 
työpanoksensa meni seuran kassaan, mutta se ei mummon lempeää hymyä sammutta-
nut. Hän oli oivaltanut itsensä toteuttamisen ytimen: toisten palveleminen ja auttami-
nen on itsensä toteuttamisen jaloin muoto. Se hakkaa mennen tullen retriitit ja personal 
trainerit. Tuo nainen oli oivaltanut, että menestyksen tavoittelun hinta on usein masen-
nus ja toisten palvelemisen palkkana on elämänilo.

MIKKo SalMI
pastori 

Sanan aika
Sunnuntai 21.4.2013
Psalmi: Ps. 66: 3-9
1. lukukappale: Jes. 40:26-31
2. lukukappale: Hepr. 13:12-16
Evankeliumi: Joh. 16:16-23

Auran majan mummo
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Kanttorin työssä 
tärkeintä ei ole oma 
soittaminen ja laulaminen 
vaan työn hengellinen 
luonne, kiiminkiläinen 
Tuomo Nikkola 
kertoo tinkimättömän 
periaatteensa. 

Ollakseen niin vaatima-
ton mies, kiiminkiläi-
sellä Tuomo Nikkolalla 
on monta titteliä. Hän 

on kanttoriurkuri, kirkkomusii-
kin lehtori, musiikin ja yksinlau-
lun opettaja, säveltäjä sekä diplo-
milaulaja.

Nämä tiedot löytyvät, kun 
googlaa tietoja hänestä. Internet 
jättää kuitenkin kertomatta pal-
jon pohjoissuomalaisesta kirk-
komusiikin tärkeästä, laajasti 
arvostetusta vaikuttajasta, joka 
jäi työstään eläkkeelle kolmisen 
vuotta sitten.

Nikkolan merkitystä kirkko-
musiikille voi lähteä hahmot-
tamaan vaikkapa näin: hän oli 
kirkkomusiikin opettajana kak-
sikymmentä vuotta Oulun kon-
servatoriossa. 

Kahden vuosikymmenen aika-
na Nikkolan oppilaana ehtivät ol-
la lähes kaikki Oulun seudun seu-
rakunnissa tällä hetkellä työsken-
televät kanttorit. Hänen oppilai-
taan on myös muualla Suomessa.

Fiilikset eivät ohjaa 
hengellisen musiikin tekoa
Oulun konservatoriossa Tuo-
mo Nikkola opetti tuleville kirk-
komuusikoille tinkimätöntä si-
toutumista hengelliseen työhön. 
Kirkkomusiikin ainoa tarkoitus 
on viedä evankeliumia eteenpäin. 
Synnyttää uskoa, kuten Nikkola 
itse kuvaa.

– Hengellinen musiikki ei ole 
pelkkiä tunnelmia ja fiiliksiä ei-
vätkä melodioiden kauneus ja 
tarttuvuus voi ohjata yksin kirk-
komusiikin säveltämistä. 

– Musiikin tulisi palvella sitä, 
että ihmiset rukoilisivat ja ylis-
täisivät Jumalaa, ahkera säveltä-
jä toteaa.    

Kanttoriopiskelijat kuulivat 
opettajaltaan myös lukuisia ker-
toja, että jumalanpalvelus on seu-
rakunnan ydintä. 

Nikkolan mielestä ihmisten 
palveleminen on yhtä tärkeää, ta-
pahtuipa kohtaaminen kirkos-
sa tai esimerkiksi sairaalahartau-
dessa, terveyskeskuksen vuode-
osastolla. 

opiskelua 
ilman opettajaa
Palataan tässä vaiheessa ajassa 
taaksepäin; vuosiin ennen kuin 
Nikkolasta tuli Oulun konserva-
torion opettaja ja kirkkomusiikin 
koulutusohjelman sielu, kuten 
Oulunsalon kanttori, Nikkolan 
oppilas Taru Pisto kuvaa opetta-
jansa antautumista työhönsä.

Tuomo Nikkola aloitti soitta-
misen ja laulamisen aikuisena. 
Näin hän kuvailee itse, sillä lap-
suudenkodissa, vaatimattomassa 
pienviljelijäperheessä Ylivieskan 
Raudaskylällä, ei ollut mahdolli-
suuksia musiikin harrastamiseen.

Kristityssä kodissa hengelli-
set asiat olivat tuttuja, mutta per-
heessä ei kovin paljon laulettu.  
Radio laitettiin kiinni, kun ”too-
sasta” tuli jotain muuta kuin har-
taus tai uutiset.

– Pianon saimme vasta, kun 
olin jo lukion viimeisellä luokal-
la. Arvokkaan soittimen hankki-
minen oli lujan takana, Nikkola 
muistelee.

Pianonsoitonopettajaa ei ollut, 
vaan nuoren miehen piti huoleh-
tia oppimisesta itse.

Kirkkomusiikki vei 
laulamisesta voiton
Sibelius-Akatemiaan Helsinkiin 
Tuomo Nikkola lähti yhdessä vel-
jensä kanssa. Molemmat aloitti-
vat solistisella osastolla pääainee-
naan laulu, mutta Tuomo siirtyi 
myöhemmin kirkkomusiikki-
osastolle.

Hän oli ahkera ja innokas opis-
kelija. 

Valmistuttuaan Nikkola me-
ni töihin Rovaniemelle musiikki-
opistoon, mutta vaihtoi lehtorin 
työt kanttorin pestiin Ylivieskas-
sa. Keski-Pohjanmaalta Nikkolan 

tie kulki Kiiminkiin kanttoriksi.
Kanttorin työssä ei tunnettu 

työaikaa. Häntä tarvittiin seura-
kunnassa iltaa aamua.

Perheensä vuoksi Nikkola ryh-
tyi kaipaamaan säännöllisiä työ-
aikoja ja työt Oulun konservatori-
ossa tuntuivat tervetulleelta muu-
tokselta.

Valtava urakka jumalan-
palvelusuudistuksessa
Vuosiin Oulun konservatorios-
sa mahtuu yksi Tuomo Nikkolan 
suurista uurastuksista. Hän an-
toi valtavan työpanoksen vuonna 
2000 voimaan tulleelle jumalan-
palvelusuudistukselle. 

Nikkola muun muassa sävelsi 
nykyiseen jumalanpalvelukseen 
niin sanotun toisen sävelmäsar-
jan. Osuus uudistustyössä oli kui-
tenkin paljon enemmän kuin yksi 
sävelmäsarja. 

Virsikirjassa Tuomo Nikkolan 
nimi ei toistu usein. Sille on sel-
vä syy: hänen säveltämäänsä mu-
siikkia jumalanpalveluksessa ovat 
paljolti muut kuin virret. Mutta 
kirkkovieras, joka yhtyy messus-
sa esimerkiksi vuorolauluun ja 
psalmeihin, laulaa todennäköi-
sesti kiiminkiläisen säveltämää 
musiikkia.

Konservatoriossa opettaja ja 
oppilaat äänittivät opetuskasette-
ja, jotta seurakuntien työntekijät, 
erityisesti papit ja kanttorit, mut-
ta myös tavallinen kirkkoväki op-
pisi uudistetun jumalanpalveluk-
sen messusävelmiä.

Virsikirjassa on yksi Nikkolan 
virsi. Se on suosittu nuorten virsi 
”Herra lahjanasi sain nuoren elä-
män”. 

Virsisovituksia lahjakas mies 
on tehnyt paljon.

Vaatimaton mies ei 
sävellä vaatimattomasti
Viime kesänä Haukiputaal-
la kuultiin Nikkolan musiik-
kia. Hän sävelsi pitäjän kirkon 
250-vuotisjuhlallisuuksien kun-
niaksi kantaatin nimeltä Minä 
olen A ja O.

Juhlateos esitettiin kaikkiaan 
kolme kertaa. Kantaatti ei ollut 
helppo kuulijoille eikä esittäjille.

Vain hengellinen 
uudistuminen 
johdattaa ihmisiä 
seurakuntaan. 
Tärkeää olisi, 
että kirkon 
omat työntekijät 
luottamushenkilöt 
osallistuisivat 
esimerkiksi 
messuihin. 
Jos näin ei ole, 
voiko odottaa 
muidenkaan 
tulevan sanan 
kuuloon?

Nikkola pahoittelee sävelmi-
ensä vaikeutta.

– Olisi helppo tehdä lyhyitä, 
tarttuvia pikkulauluja, joita lau-
letaan aikansa. Minulle Haukipu-
taan kantaatissa oli tärkeintä, että 
sävelmät ilmentävät sisältöä, Mi-
kael Toppeliuksen kirkkomaala-
uksia, jotka pohjautuvat raama-
tunkertomuksiin.

Eräs oululaiskanttori toteaa, 
että vaikka Tuomo Nikkola on 
ihmisenä vaatimaton, hänen mu-
siikkinsa ei sitä ole: sävelet ovat 
laadukasta ja loppuun asti pun-
nittua. 

Tuomo Nikkola ei ole koskaan 
säveltänyt muuta kuin hengellis-
tä musiikkia. 

– Viihteeseen en ole tuntenut 
vetoa, hän täsmentää.

Sana ensin, 
sitten sävelet



13   Nro 15    18.–25.4.2013

Kristittyjen 
yhteiselämän opettelua
Konservatoriossa suurin osa Nik-
kolan kanttoriopiskelijoista tu-
li vanhoillislestadiolaisista ko-
deista. 

– Tällainen tilanne ei ollut he-
ti, kun menin konservatorioon, 
mutta myöhemmin kyllä. Kon-
servatorion vuosia muistelen, et-
tä ne olivat jollakin tapaa musii-
kin opiskelun lisäksi kristittyjen 
yhteiselämän harjoittelua. Itse en 
ole sitoutunut erityisesti mihin-
kään herätysliikkeeseen. 

Nikkola muistelee kanssakäy-
mistä oppilaiden kanssa lämpi-
mästi.

– Hyvinhän meillä meni, hän 
lausahtaa.

Tuleville kirkon työntekijöille 
Nikkola korosti, että kanttori on 

kaikkien ihmisten tasavertainen 
palvelija riippumatta siitä, millai-
sesta taustasta hän itse tulee. 

– Painotin avoimen yhteistyön 
tärkeyttä, Nikkola kertoo.

Raamatunluku kuului 
kuoroharrastukseen
Seurakuntavuosinaan kuorojensa 
johtajana Nikkola näki, ettei kuo-
roharrastus seurakunnassa ole 
pelkkää laulamista, vaan myös 
hengellistä kasvamista yhdessä.

Nikkolan johtamissa lauluhar-
joituksissa kanttori luki lopuk-
si katkelman Raamatusta, selit-
ti sitä lyhyesti ja piti rukouksen. 
Jälkeenpäin hän kuuli, että Sa-
nan lukeminen oli monille tärke-
ää, jos ei jopa tärkeintä yhteisessä 
harrastuksessa.

Nikkola toivoo, että seurakun-

nissa nähtäisiin oman musiik-
kitoiminnan, esimerkiksi juuri 
kuorojen tärkeys. Hän on huo-
mannut, että kirkosta löytyy ajat-
telua, että ”kaikki hyvä tulee ul-
koapäin”.

– ”Muualla” tuntuu olevan ai-
na hienompaa. Aina pitäisi olla 
tarjolla jotain erikoista, Nikkola 
naurahtaa kärjistykselleen.

Kanttorismiehelle ei koskaan 
ole ollut tärkeintä oma soittami-
nen ja laulaminen muiden edes-
sä, vaan pelkästään työn hengel-
lisyys.

Rauha löytyy 
yksinkertaisuudesta
Nikkola on aktiivinen seurakun-
talainen. Hän kaipaa ja rukoilee 
kirkkoon hengellistä heräämistä.

– Vain hengellinen uudistumi-

nen johdattaa ihmisiä seurakun-
taan. Tärkeää olisi, että kirkon 
omat työntekijät luottamushen-
kilöt osallistuisivat esimerkiksi 
messuihin. 

Jos näin ei ole, voiko odottaa 
muidenkaan tulevan sanan kuu-
loon, hän pohtii.

Nikkola miettii, ovatko ihmi-
set nykyisin niin täynnä kaikkea, 
ettei heihin mahdu enää mitään. 

– Onko meissä tilaa Pyhälle 
Hengelle? mies kyselee niin itsel-
tään kuin muilta.

Nikkola kertoo ilahtuneensa 
siitä, että sävelmiltään perin yk-
sinkertainen mutta kaunis taizé-
musiikki viehättää monia, myös 
nuoria ihmisiä.

– Rikkaus ja monien kaipaa-
ma rauha saattaakin olla kätket-
tynä koruttomuuden keskelle, 

hän tuumiskelee.
Kiiminkiläiskodissa uskotaan 

siihen, että ihmisen pitää tul-
la pieneksi, jotta sirpaleista voisi 
tulla uusi astia Jumalalle.

– Heikkous ei useinkaan vedä 
puoleensa, mutta juuri pienen-
tyneet ja särkyneet ihmiset ovat 
usein Jumalan työkaluja, Hä-
nen asiallaan, Tuomo Nikkola on 
huomannut.

RIITTa HIRVoNEN

Jutussa on hyödynnetty Oulunsalon 
seurakunnan kanttorin Taru 
Piston tuoretta kirjallista työtä 
Tuomo Nikkolasta sekä hänen 
näkemyksistään ja sävellyksistään.

R i i t t a  H i r vo n e n
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Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan siu-
naamisesta ja muista kirkollisista toimituksista sopi-
minen arkisin klo 9–16 oman seurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa tai päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi.

Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitosteologi Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni 
Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729 
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan vt. toiminnanohjaaja 
Riitta Ojala, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Mediatoimitus Rauhan asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563

Sairaalasielunhoito
Vt. johtava sairaalapastori
Juha Kyllönen p. 040 5797 807

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Ilmoittaudu nyt 
syksyn päiväkerhoihin 

Oulun seurakuntien 
ensi syksyn las-
ten päiväkerho- ja 
pikkukouluryh-

miin voi ilmoittautua 30.4. 
saakka osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Päiväkerhot ja pikkukoulut 
ovat maksuttomia ja avoi-
mia kaikille 3–5-vuotiail-
le lapsille asuinalueesta tai 
seurakuntarajoista riippu-
matta.

Toiminnan tavoitteena 
on tukea lapsen yksilöllis-
tä ja kokonaisvaltaista kas-
vua sekä oppimista yhteis-
työssä vanhempien kanssa. 
Toiminta pohjautuu kris-
tilliseen arvomaailmaan ja 
ihmiskäsitykseen – ajatuk-
seen, että jokainen ihmi-
nen on arvokas ja ainutlaa-
tuinen.

Päiväkerhoja jokaisessa 
seurakunnassa
Päiväkerhoja järjestetään 
kaikissa Oulun seurakun-
nissa. Kerhot kokoontuvat 
1–3 kertaa viikossa 2–2,5 
tuntia kerrallaan, lasten 
iästä riippuen. Toiminta on 
ohjattua ja tavoitteellista, 
mutta myös lapsen omalle 
leikille jää aikaa. 

– Päiväkerhot ovat ko-
dinomaisia ja kiireettömiä 
paikkoja, joissa pystytään 
huomioimaan jokainen 
lapsi yksilönä. Lapsi op-
pii tietoja ja taitoja leikin 
kautta. Päiväkerhossa opi-
taan leikin välityksellä niin 
matematiikkaa, äidinkieltä 

ja liikuntaa kuin ryhmässä 
olemistakin, kuvailee Ou-
lunsalon seurakunnan vas-
taava lastenohjaaja Hanne-
le Heinonen.

Osassa seurakunnista 
järjestetään sisaruskerho-
ja, osassa taas on eri-ikäis-
ten lasten kerhoja saman-
aikaisesti, jotta sisarukset 
voivat olla yhtä aikaa päi-
väkerhossa.

Pikkukoulut yhteistyös-
sä kaupungin kanssa
Oulun seurakunnissa aloit-
taa ensi syksynä viisi pik-
kukouluryhmää: Heikki-
länkankaalla, Saarelassa, 
Hintassa, Ylikiimingissä ja 
Yli-Iissä.

Pikkukoulu on ohjat-
tua leikinomaista toimin-
taa, joka antaa lapselle op-
pimis- ja kouluvalmiuksia 
ennen esikouluun siirty-
mistä. Ryhmät kokoontu-
vat kolmesti viikossa kol-
men tunnin ajan kerral-

laan. Toiminta toteutetaan 
yhteistyössä Oulun kau-
pungin kanssa. 

– Kyseessä on uudenlai-
nen yhteistyö seurakun-
nan ja kaupungin välillä. 
Yhdessä pystymme käyt-
tämään laajemmin resurs-
seja, kertoo Oulujoen seu-
rakunnan lapsityönohjaaja 
Saara Hietava.

Saara Hietavan mukaan 
Oulun ev.lut. seurakunnat 

ovat pilottitoimija pikku-
koulutoiminnassa. 

– Viime syksynä aloi-
timme Saarelassa pikku-
koulun. Aiemmin ei seura-
kunnissa ole ollut vastaavaa 
toimintaa.

Pikkukoulujen ja päivä-
kerhojen lastenohjaajat ovat 
koulutettuja kasvatusalan 
ammattilaisia, joilla on 
myös pikkukoulutoimin-
nan edellyttämä pätevyys.

S anna K r o o k

Ötököitä koko viikonloppu

Karjasillan seurakun-
nan tyttöjen ja poi-
kien kevätleirillä 
viikonloppuna kes-

kityttiin ötököihin.
Vasamon leirikeskukses-

sa Ylikiimingissa oli koolla 
seitsemäntoista 1.–3.-luok-
kalaista.

Ohjelmassa oli muun 
muassa ötökkäleikkejä ja 
ötököiden ennätyksiin tu-
tustumista.

Liminganlahden luonto-
keskuksen mikroskoopilla 
tutkittiin pihalta löytynyt-
tä ötökkää ja varsinkin sen 
hurja näköisiä silmiä. 

Ötökät innoittivat myös 
askartelijoita: 

– Laserötököiden naa-
raiden suusta tulee laser ja 
uroksilla se tulee silmistä, 

kertoi Ossi askarteluistaan.
Pientä ötökkämäistä 

kauhua aiheutti myös tyt-
töjen majoitusrakennuk-
sessa seikkaillut hämähäk-
ki.

Maikkulan Eläintarvi-
ke Muskettikoira oli anta-
nut leirille lainaan kent-
täsirkkoja leiriläisten tut-
kittavaksi. 

Leiriläisten nimeämät 
Kullat ja Mustit olivat mu-
kana myös Maikkulan kap-
pelilla järjestetyssä Ötök-
kämessussa, johon leiri 
päättyi. 

Messun jälkeen oli tar-
jolla taidepyhäkoululais-
ten tekemiä ötökkämuf-
finsseja.

aNNa-lEENa YlÄNNE

Lisätietoja päiväkerhoista
Tuomiokirkkoseurakunta, Outi Metsikkö 050 521 3380, outi.metsikko@evl.fi
Haukiputaan seurakunta,  Outi Palokangas 040 547 1472, outi.palokangas@evl.fi
Karjasillan seurakunta,  Marjaana Lassi 040 574 7108, marjaana.lassi@evl.fi
Kiimingin seurakunta,  Anne Schönberg 040 743 1901, anne.schonberg@evl.fi
Oulujoen seurakunta,  Saara Hietava 040 575 5353, saara.hietava@evl.fi /
Anu Suomalainen 040 588 1543, anu.suomalainen@evl.fi
Ylikiimingin alue,  Mervi Holmi 044 316 1721, mervi.holmi@evl.fi
Yli-Iin alue,  Tiina Kemola 040 316 1456, tiina.kemola@evl.fi
Oulunsalon seurakunta,  Hannele Heinonen 044 745 3850, hannele.heinonen@evl.fi
Tuiran seurakunta,  Anu Hannula 044 316 1718, anu.hannula@evl.fi

Lisätietoja pikkukouluista
Saara Hietava, 040 575 5353, saara.hietava@evl.fi

Touko puuhailee Koskelan päiväkerhossa.

Pikkumalluaisesta lähtee 99,2 desibelin ääni. Leiriläiset yrittivät
huutamalla voittaa pikkumalluaisen!

Mustit ja Kullat.

A nna - L e e na Y länn e
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seurakun-
ta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 21.4. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Saarna 
Raili Kemppainen, toimittaa 
Jonna Piirainen ja avustaa 
Jouko Lankinen. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Péter Marosvári. Kant-
toriharjoittelija Timo Ustju-
gov. Kolehti Gideonien raa-
mattulähetystyölle. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 21.4. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jonna Piirainen ja kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Kanttoriharjoittelija Timo 
Ustjugov.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
18.4. klo 13, Vanha pappila. 
Ompeluseurat to 18.4. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.
Sana elää pe 19.4. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
aamupiiri la 20.4. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Raamattupiiri ti 23.4. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 24.4. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 24.4. 
klo 18, Vanha pappila. Jou-
ko Lauriala.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
24.4. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
 

Musiikki ja kulttuuri
urkukonsertti ke 24.4. klo 17 
Oulun tuomiokirkossa.Kaisa 
Alasaarela soittaa N. Bruhn-
sin, J. S. Bachin, O. Merikan-
non ja M. Duruflen musiik-
kia. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
22.4. klo 9–11, Tuomio-
kirkkkoseurakunta. Diako-
nian ajanvaraus taloudelli-
sissa asioissa vastaanotol-
le maanantaisin klo 9–11, p 
044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 23.4. klo 
9, Elohuone. Tarjolla 
maksuton aamu-
pala työttömille 
ja pienituloisille 
vapaaehtoisten 
sekä diakonia-
työntekijöi-
den tarjoama-
na. Mahdollisuus 
hiljentyä aamuhar-
tauteen, lukea päivän 
Kaleva sekä jutustella.
Miesten kahvit ke 24.4. klo 
14, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Kahvitellaan, tava-
taan kavereita ja voidaan lu-
kea päivän lehti. Kirkon kryp-
taan käynti Isokadun puolei-
sesta päädystä. 
Työttömien ruokailu ke 
24.4. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntakoti.

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
18.4. klo 14, Vanha pappila. 
Hannu Rahikainen.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot to 18.4 klo 10–
11.30, Intiön seurakuntakoti  
ja ti 23.4. klo 10.–11.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, johon 
lapsi tulee yhdessä aikuisen 
kanssa. Kerho alkaa yhteisel-
lä hartaushetkellä. Hartau-
den jälkeen kahvitellaan, as-
karrellaan ja leikitään. Pää-
tämme kerhon lasten ja ai-
kuisten yhteisellä laulu-/lo-
ruttelutuokiolla.
Pyhäkoulu su 21.4. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Pyhäkoulu on paik-
ka, jossa pohdim-

me yhdessä las-
ten kanssa elä-
män suuria asi-
oita kristilli-
seen uskoon ja 
rakastavaan Ju-

malaan tutustu-
en. Alle 4-vuotiail-

la on oltava mukana 
oma aikuinen, mutta pyhä-
kouluun on tervetullut myös 
koko perhe. Pyhäkouluun ei 
tarvitse ilmoittautua ja se on 
osallistujille maksuton. 

Varhaisnuoret
Liikuntakerho 3.–6.-lk. ma 
22.4. klo 17–18. Kerho ko-
koontuu Kansainvälisen kou-
lun liikuntasalissa (Kasarmin-
tie 4). Kerhossa opetellaan ja 
pelataan uusia ja tuttujakin 
pelejä sekä nautitaan liikun-
nan riemusta yhdessä tois-
ten kanssa monin eri tavoin. 
Et tarvitse aikaisempaa ko-

kemusta tai omia välineitä, 
reipas mieli riittää. Kerho on 
osallistujille maksuton eikä 
edellytä ennakkoilmoittau-
tumista. 
Kokkikerho 3.–6.-luokkalai-
sille ma 22.4. klo 18–19.30, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Kerhossa kokkaillaan niin 
suolaisia kuin makeitakin 
herkkuja. Kerhoon mahtuu 
max.10 lasta. Ennakkoilmoit-
tautuminen nuorisotyönoh-
jaaja Kaija Siniluoto 050-
5249779. Kerho on osallistu-
jille ilmainen. 
askartelukerho 1.–4.-lk. 
luoville taiteilijoille ti 23.4. 
klo 18–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa anne-
taan luovuuden kukan kuk-
kia erilaisia materiaaleja hy-
väksi käyttäen sekä hiljenny-
tään yhteisesti. Ei ennakkoil-
moittautumista, kerho on 
osallistujille maksuton.
Ilmaisutaidonkerho 1.–4.-
lk. tytöille ja pojille ke 24.4. 
klo 17–18, Intiön seurakunta-
koti. Kerhossa opetellaan uu-
sia luovan ilmaisun taitoja, 
kartoitetaan esiintymiskoke-
musta, pidetään hauskaa yh-
dessä ja hiljennytään. Et tar-
vitse aikaisempaa kokemus-
ta, reipas mieli riittää. Kerho 
on osallistujille ilmainen ei-
kä edellytä ennakkoilmoit-
tautumista. 
Ilmaisutaidonkerho 5.–7.-lk. 
tytöille ja pojille ke 24.4. klo 
18–19.30, Intiön seurakunta-
koti. Kerhossa opetellaan 
uusia luovan ilmaisun taito-
ja, kartutetaan esiintymisko-
kemusta, pidetään hauskaa 

yhdessä ja hiljennytään. Ker-
ho on osallistujille ilmainen 
eikä edellytä ennakkoilmoit-
tautumista. 

Nuoret
Pienoismallikerho su 21.4. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin p. 050 5479657.
Nuorten avoimet ovet ke 
24.4. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-
maa. Nuoret tekevät tästä il-
lasta itsensä näköisen otta-
malla toiset huomioon.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 18.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljen-
nytään hartauteen sekä kes-
kustellaan ajankohtaisista 
asioista, yhteinen kahvihet-
ki päätteeksi.
Eläkeläisten kerho to 18.4. 
klo 12.30–14, Intiön seura-
kuntakoti. Kerho kokoaa alu-
een eläkeläisiä hiljentymään 
ja keskustelemaan kahviku-
pin ääressä.
Tarinatupa ke 24.4. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Muut menot 

aamusilmukka ke 24.4. klo 
10–13, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Silmukka kokoaa yh-
teen tekemään käsitöitä, as-
kartelemaan, keskustele-
maan, olemaan yhdessä.

Jumalanpalvelukset
Messu su 21.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitaival, 
saarna Arto Nevala, kanttori-
na Kaisa Säkkinen, nuorten 
lauluryhmä, johtaa Else Sassi. 
Varhaisnuorten ja kerholais-
ten kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
21.4. klo 16 Kellon srk-kodis-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, kanttorina Kaisa Säkki-
nen, päiväkerholaiset laula-
vat. Kirkkokahvit.  

Hartauselämä
Rukouspiiri torstaisin klo 18, 
Puttaan Tupa. 
Ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 24.4. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalis-
sa. Luku 12 "Sota taivaassa". 
Martti Heinonen.

Kuorot ja kerhot
Missiokerho (alakouluikäis-
ten) raamattu- ja lähetys-
kerho perjantaisin klo 16  
Puttaan Tuvassa.

Musiikki ja kulttuuri
Lasten hengellisten laulujen 
ilta lapsille ja perheille to 
18.4. klo 17.30 srk-keskukses-
sa. Mukana seurakunnan lap-
sikuoro ja lapsityön väki. Kah-
vi- ja mehutarjoilu. Vapaaeh-
toinen maksu Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.
urkuvartti ke 24.4. klo 12.15 
srk-keskuksessa. Urkurina Nii-
na Ylikulju. Vapaa pääsy.

Lapset ja lapsiperheet
Iltaperhekerho ke 24.4. klo 

18 Martinniemen srk-kodissa. 
Yhdessäoloa, hiljainen hetki 
ja pientä toimintaa. Kahvi- ja 
mehutarjoilu. 
Pyhäkoulu su 28.4. klo 12 
Vakkurilassa. Pyhäkouluun 
kutsutaan kaikenikäisiä lap-
sia. Pienet lapset ovat terve-
tulleita saattajan kanssa.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten leirit kesäl-
lä 2013 Isoniemen leirikes-
kuksessa: Tyttöleiri 7–10-vuo-
tiaille 3.–4.6., poikaleiri 
10–14-vuotiaille 5.–7.6., tyt-
töleiri 12–14-vuotiaille 17.–
19.6. ja poikaleiri 7–10-vuoti-
aille 19.–20.6. Ilmoittautumi-
set ja lisätiedot www.alakko-
näämua.fi. Leirit on tarkoitet-
tu ensisijaisesti Haukiputaan 

seurakunnan jäsenille.

Nuoret
Nuorten ilta pe 19.4. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.
Raju-ilta nuorille ke 24.4. klo 
18 Wirkkulassa. Rippikoulu-
laiset saavat illoista merkin-
nän.

Seniorit
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 18.4. klo 13 srk-kes-
kuksessa. 
Juttukahvila to 18.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa. 
Vieraana ortodoksien tiistai-
seura.
Kellon diakonia-lähetyspii-
ri ma 22.4. klo 14.30 Raake-
lin luona.

KuuLoVaMMaiSet
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 24.4. klo 13 Wirk-
kulassa.

Muut menot
"Bongaa vanhus" -yhteis-
vastuutapahtuma pe 19.4. 
klo 11–14 K-market Revonto-
rin pihalla. Saat vastapaistet-
tuja lättyjä nokipannukahvin 
kera. Jaamme rippikoululais-
ten tekemiä ilon sydämiä, jot-
ka toivomme vietävän jolle-
kulle yksinäiselle vanhuksel-
le. Vapaaehtoinen kahviraha 
Yhteisvastuukeräykseen.
Puttaan Tuvalla to 25.4. klo 
11–14 siskonmakkarakeitto, 5 
€ / annos.
Munkkitalkoot ti 30.4. klo 
7–12 srk-keskuksen keittiös-
sä. Leipojia, paistajia, pussit-
tajia kaivataan. Ennakkovara-
ukset munkeista 4 kpl/ 2 €, 10 
kpl/ 5 €, 15 kpl/ 7 € ja sima 1,5 
l/ 2,5 €, 10 l/ 15 €.
Wappukahvila ti 30.4. klo 
12–14 Puttaan Tuvalla. Tarjol-
la munkkeja, kahvia, mehua, 
arpoja. Mukaan voi ostaa pie-
niä määriä munkkeja ja simaa 
niin kauan kuin riittää. Mun-
kit 50 senttiä / kpl ja sima 1,5 
l / 2,5 €. Ennakkoon varatut 
munkit haetaan ja maksetaan 
Wappukahvilaan. Ilm. talkoi-
siin sekä ennakkovaraukset 
viim. to 25.4. Helille, p. 040 
5898 362.
Mielenterveysleiri aikuisille 
20.–22.5. Isonniemen leirikes-
kuksessa. Etusija haukiputaa-
laisilla ja kiiminkiläisillä. Oh-
jelmassa ruokailut, askarte-
lua, hartauksia, pelejä, ulkoi-

lua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Hinta 45 € / hlö. Ilm. pe 19.4. 
klo 13–16 Seija Lomma, p. 040 
5793 247. Leiriläiset saavat lei-
rikirjeen.
Työnhakijoiden perheretki 
angry Birds -puistoon ja yö-
pyminen Vuokatinrannassa 
11.–12.6. Retken hinta 25 €/
hlö, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Hintaan sis. matkat, majoitus 
täysihoidolla ja liput Angry 
Birds -puistoon.  Alle 18-vuo-
tiaat huoltajan seurassa. Ret-
ki on tarkoitettu haukiputaa-
laisille. Ilmoittautumiset itse-
palvelukirpputorin kassalle, 
Kauppakuja 2, ti 30.4. klo 16 
mennessä. Maksu suoritetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
Retkelle ilmoittautuneille lä-
hetetään retkikirje. 
Haukiputaan Kehitysvam-
maisten Tuki ry viettää 
40-vuotisjuhlaa su 5.5. Juh-
la alkaa messulla Haukipu-
taan kirkossa klo 10 ja jat-
kuu srk-keskuksessa. Ilm. eri-
tyisruokavaliotietojen ke-
ra 25.4. mennessä: Sirpa Py-
käläinen, p. 040 7499 121 (il-
taisin), smpykalainen@gmail.
com tai Pirkko Tähtelä, p. 050 
5315 262.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 21.4. klo 17 
ry:llä, eläkepiiri ti 23.4. klo 
13 srk-keskuksessa, lauluseu-
rat ke 24.4. klo 18.30 Marja 
ja Kari Hytösellä, Jussilanpe-
räntie 34, Kello: huutokaup-
paompeluseurat pe 19.4. klo 
18.30 ry:llä, Jokikylä: aikuiste-
nilta la 20.4. klo 18 ry:llä, seu-
rat su 21.4. klo 17 ry:llä.

Toivo Kuulan tunnetuimmat
sävellykset -konsertti
sunnuntaina 21.4. klo 18 seurakuntakeskuksessa.

Haukiputaan Mieskuoro, 
johtaa Mihkel Koldits, 
Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro, johtaa Hannu 
Niemelä, Juhani Alakärppä 
(baritoni), Anu Arvola-Greus 
(mezzosopraano), Trung Lai 
(sello), Kristiina Puolitaival 
(piano).

Liput 10 €, tuntia ennen 
konserttia ovelta ja 
ennakkoon Haukiputaan 

kirkkoherranvirastosta, 
Kiiminkijoen opiston toimistosta ja 

Oulu10-palvelupisteestä (ent. kunnanvirasto).

urkukonsertti 
keskiviikkona 
24.4. klo 17 

Oulun 
tuomiokirkossa. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Karjasillan
seurakunta

Neljä Polkua –
Matkakertomuksia maailmalta 
torstaina 18.4. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Pekka Mikkola vie meidät maitse kohti Konstantino-
polia. Tee- ja kahvitarjoilu sekä makuja matkalta.

Työntekijöitä tarjolla!
Karjasillan seurakunnan nuorten lähetysmatkalaiset 
keräävät rahaa tulevaa Afrikkaan suuntautuvaa mat-
kaansa varten. Nuoret tarjoavat apua haravointiin ja
lastenhoitoon sekä siivoukseen asiakkaan omilla tar-
vikkeilla. Hinta on 15 euroa / 2 nuorta / tunti. Yhtey-
denotot ja ajanvaraukset arki-iltaisin: Tuomas, p. 044 
5859 844. Lisätietoja toiminnasta voi kysellä nuoriso-
työnohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040 8315 932.

Naistenpäivät  
perjantaina 19.4. 
alkaen klo 17.30 ja 
lauantaina 20.4. alkaen  
klo 11 Karjasillan kirkossa. 

Mukana mm.  Anne Pohta-
mo-Hietanen, Eija Suomi-
nen, Eeva Pouke, Kinneret, 
Elina Vidgren ja musiikki-
ryhmiä. Järj. Karjasillan srk, 
Kansanlähetys ja Uusheräys. 
Lisätietoja www.pohjois.pohjanmaa.sekl.fi.

Leikkaa talteen!

Jumalanpalvelukset
Perhemessu – kolmen pol-
ven messu su 21.4. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Toimit-
taa Satu Saarinen, avusta-
vat Kimmo Kieksi, Kati Par-
viainen, Eveliina Korkea-aho, 
kanttorina Riitta Piippo. Mu-
siikissa avustaa Oulun Eläke-
liiton kuoro. Kirkkokahvit. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 21.4. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, saarna Eli-
na Liedes, avustaa Erja Järvi, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 21.4. klo 12, Py-
hän Andreaan kirk-
ko. Meänkielinen 
messu. Toimit-
taa Satu Krei-
vi-Palosaari, 
avustaa Mark-
ku Palosaa-
ri. Kanttorina 
Sirpa Ilvesluo-
to. Kirkkokahvit. 
Messu su 21.4. klo 
12, Kaukovainion kap-
peli. Toimittaa Satu Saari-
nen, avustaa Maija Kontti-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 21.4. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Anna-
Leena Ylänne, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit. 
Kolehti nimikkokohde Pauli-
num-pappisseminaarille Na-
mibiassa, Suomen Lähetys-
seuran kautta.

Hartauselämä
Lattiakuvailta to 18.4. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri to 18.4. ja 
25.4. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Raamattupiiri to 18.4. klo 
18, Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 19.4. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Timo Riihimäki, 
Juha Kanniainen.
Herännäisseurat su 21.4. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
24.4. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Pyhän andreaan raamattu-
piiri to 25.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
"Minä elän ja vapisen" – 
Saima Harmaja -runoilta su 
21.4. klo 18, Kastellin kirkko.
RunoQvarkki, vartti anna-
Maija Raittilan lyriikkaa ti 
23.4. klo 12, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja. Tule koke-
maan runouden voimaa!

Diakonia
aamupuuro to 18.4. ja 25.4. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvarausnu-
mero 044 3161 579. Ajan voi 
varata maanantaisin klo 9–11 
joko puhelimitse tai paikan-
päältä Karjasillan kirkolta. 
Diakoniapiiri ma 22.4. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Ystävänkamari ti 23.4. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä 
ti 23.4. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

Lähetys
Lähetyspiiri ti 23.4. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho ke 24.4. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. Ter-
vetuloa perhekerhoon! Aloi-
tamme kerhon pienellä har-
taudella sekä kahvi- ja mehu-
hetkellä. Tämän jälkeen jat-
kamme vapaamuotoisesti ju-
tustellen, tutustellen, leikki-
en, laulaen ja askarrellen. 
Karjasillan seurakunnan ke-
säkerhot 2007–2009 synty-
neille: Kerhot kokoontuvat 
ajalla 3.–18.6. Pyhän Andre-

aan kirkossa Kaakku-
rissa ma ja ke klo 

9–11.30 ja klo 
13–15.30 sekä 
ti ja to klo 13–
15.30. Maik-
kulan kappe-
lissa ti ja to klo 

9–11.30. Ilmoit-
tautumiset säh-

köpostilla ajalla 2.–
11.5. osoitteeseen ka-

ti.parviainen@evl.fi. Lisätie-
toja sähköpostilla tai p. 044 
3161 572. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Kerhoissa ohjaajina Ka-
ti Parviainen ja Kaisa Janger.

Nuoret
ToivonSatama-nuortenilta 
ke 24.4. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. ToivonSata-
ma-nuortenillat kutsuvat 
jälleen majakan valon ää-

relle pysähtymään ja hiljen-
tymään. Nuortenilloissa on 
mahdollisuus tavata tuttuja 
ja vielä tuntemattomia mat-
kaajia, joiden kanssa voi va-
paasti pelailla, kahvitella tai 
vaan olla. Illat päättyvät yh-
teiseen hartaushetkeen. Ter-
vetuloa mukaan!

Seniorit
Eläkeläiskerho to 18.4. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Eläkeläisten kerho ma 22.4. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 25.4. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 25.4. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Leirit ja retket
Yöjuttu, 4.–7.-luokkalaisten 
tyttöjen ja poikien leiri 18.–
19.5., Vasamon leirikeskus. 
Lisätiedot: Juha Kivirasi, p. 
040 5752 713, juha.kivirasi@
evl.fi.
Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyön vapaaehtoi-
nen, lähde leirille Juumaan!
Ilmoittautumiset ja tarkem-
mat tiedot Sirpa Kemppai-
nen, p. 040 5747 163 tai Anu 
Kontio, p. 040 5747 162.

Muut menot
Neljä Polkua – Matkakerto-
muksia maailmalta to 18.4. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Naistenpäivät pe 19.4. klo 
17.30–la 20.4 klo 21, Karjasil-
lan kirkko.

Neljä Polkua –
Matkakertomuksia maailmalta 
torstaina 18.4. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Pekka Mikkola vie meidät maitse kohti Konstantino-
polia. Tee- ja kahvitarjoilu sekä makuja matkalta.

Kastemessu 
Pyhän Andreaan 

kirkossa 19.5. klo 12.
Ilmoittautumiset 

Karjasillan 
kirkkoherranvirastoon 

p. (08) 5313 200.

Tuomasmessu
lauantaina 20.4. klo 18 Kastellin kirkossa.

Huhtikuun Tuomasmessun teemana on Jumalan 
kansan koti-ikävä. Messun toimittaa Erja Järvi, 
saarna Juhani Tervonen, ehtoollisavustajina 
ovat Pertti af Hällström ja Tuulia Taskila. 
Musiikkitoteutus Ritva Lehtiniemi-Anundi ja 
Oulun konservatorion opiskelijat. Messun juontaa 
Eine Rautiainen ja esirukousjohtajana on Janne 
Kopponen. Sanaosan aikana järjestetään lapsille 
pyhäkoulu. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle. 
Messun jälkeen vapaaehtoisten valmistamat
kirkkokahvit leipomuksineen. Olet lämpimästi 
tervetullut! "Teidän sydämenne täyttää ilo, jota 
kukaan ei voi teiltä riistää." Joh 16:22

Perhemessu –
kolmen polven messu
sunnuntaina 21.4. klo 10 Karjasillan kirkossa.

Toimittaa Satu Saarinen, avustavat Kimmo Kieksi, 
Kati Parviainen, Eveliina Korkea-aho, kanttorina 
Riitta Piippo. Musiikissa avustaa Oulun 
Eläkeliiton kuoro. 
Kirkkokahvit. Messun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.

Kesärengastempaus

torstaina 2.5. klo 14–18 Pyhän 
Andreaan kirkossa. 
Kevätkö myöhässä? Ei hätää, 
kesärenkaita vaihdetaan vie-
lä toukokuussakin Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. Varaa 
aika renkaanvaihtoon nume-
rosta 040 5747 162 / 
Anu Kontio. 

RunoQvarkki, vartti
anna-Maija Raittilan lyriikkaa
tiistaina 23.4. klo 12 Siivessä.

Tule kokemaan runouden voimaa!

w
w

w
.n

ettivarao
sa.co

m

Renkaanvaihtajina Karjasillan seurakunnan vapaaeh-
toiset ja työntekijät. Hinta 20 euroa. Kahvitarjoilu.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
ma, to klo 9–13, 
p. 040 5239 723

Jumalanpalvelukset
Messu su 21.4. klo 10 kirkos-
sa. 3. sunnuntai pääsiäises-
tä. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, avustaa Riina Moilanen, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. 
Sanajumalanpalvelus su 
21.4. klo 13 Jäälin kappelil-
la. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 18.4. klo 
10 vanhan koulun lähimmäi-
sen tupa.

Diakonia
Diakoniapiiri ma 22.4. klo 
13. Menemme Pihlajaran-
taan ulkoilun ja laulun mer-
keissä.
Juttunurkka ma 22.4. klo 
10–13 Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. 
Työttömien ja 
pienituloisten 
ruokailu ma 
22.4. klo 11–
12 Jäälin kap-
pelilla. Ateri-
an hinta 3 €. 
Mielenter-
veyskuntoutu-
jien omaisryh-
mä ti 23.4. klo 13–
14.30 Kirkkopirtin nuorten-
tila, kk. Vieraana Sanna Hyry.
Omaishoitajien ryhmä ke 
24.4. klo 13–14.30. Seniorita-
lo (Terveystie 3).
Naisten kasvuryhmä ke 
24.4. klo 14. Kokoonnutaan 

ensin Suvelaan ja sitten läh-
demme tutustumisvierailulle 
Kukkiva Kunnas -puutarhal-
le. Tervetuloa!
Naisten saunailta to 25.4. 
klo 18 Suvelan saunaraken-
nus / sauna.
Diakoniatyön taloudellisis-
sa avustusasioissa ajanva-
raus vain maanantaisin klo 
9–11 puhelimitse tai sähkö-
postilla. Ajanvaraus p. 040 
7008 151. HOX! Maanantai-
na 29.4 ei ole ajanvarausta!
Vappumunkkeja ja simaa ti 
30.4. klo 13– (niin kauan kuin 
myytävää riittää) S-marketin 
edessä ja Jäälissä ostoskes-
kuksessa. Munkit 3 € / 5 kpl, 
sima 3 € / 1,5 litran pullo. En-
nakkotilaukset sähköpostil-
la seija.lomma@evl.fi, puhe-
limitse pe 26.4. klo 13–16 tai 
ma 29.4. klo 9–12 Seijalle, p. 
040 5793 247. Ennakkotilauk-
set noudettavissa seurakun-

takeskuksesta 30.4. klo 
10–13. Tuotto Yh-

teisvastuulle.
Mielenter-
veysleiri ai-
kuisille ma–
ke 20.–22.5. 
Isoniemen 
leirikeskuk-

sessa Hauki-
putaalla. Etusija 

haukiputaalaisilla 
ja kiiminkiläisillä. Lei-

rille mahtuu 26 ensimmäisek-
si ilmoittautunutta. Leirioh-
jelmassa ruokailut, askarte-
lua, hartauksia, pelejä, ulkoi-
lua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Leiri maksaa 45 €  / henkilö. 
Ilmoittautuminen 19.4. men-

nessä Oulun seurakuntien si-
vuilla netissä tai puhelimitse 
pe 19.4. klo 13–16 Seija Lom-
ma, p. 040 5793 247. Leirikir-
je osallistujille myöhemmin.

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoro to 18.4. klo 
18.30.
gospelprojektikuoro pe 
19.4. klo 18 Jäälissä.
Eläkeläiskuoro pe 19.4. klo 
10 Montin-sali. Johtaa Tuo-
mo Nikkola.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 21.4. klo 12 
Kirkkopirtin päiväkerhotila.
Esikkoryhmä ti 23.4. klo 10–
12 Jäälin kappeli.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla perjantaina 
klo 9.30–11. Huomaa muut-
tunut aika!
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 15 mennessä lastenoh-
jaajille, p. 040 0835 374.

Nuoret 
Isosten siunaus su 21.4. klo 
14 kirkossa.
Musaryhmän erilaisten rak-
kauslaulujen ilta su 28.4. klo 
18 Jäälin kappelilla. Ks. ilmoi-
tus.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 20.4. 
aviopuolisoilta Jäälin kappe-

lilla, Sami Pikkuaho.
Rauhan Sana: Seurat su 21.4. 
klo 15 Montin-sali, Raimo Sa-
lonen.

Lähetys
Lähetysjuhlat Helsingis-
sä 7.–9.6. Matkan hinta 100 
€ sisältää kuljetus, hotelli ja 
aamupalat ja lähetysmuseo-

vierailun. Ruokailut ja Lin-
nanmäen huvipuisto ranne-
ke omakustanteisesti. Ilmoit-
taudu 10.5 mennessä Kirsi 
Paavola, p. 044 5760 019.
Kangaspuut käytettävissä. 
Kudo itselle tai lähetyksen 
hyväksi myyjäisiin. Varaa Kir-
si Paavola, p. 044 5760 019.

Päivä-
kerhoihin

ilmoittaudutaan
15.–30.4. netissä

www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. (Myös 

lapset, jotka haluavat
 jatkaa syksyllä 

2013.)

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
21.4. klo 10, Oulujoen kirk-
ko. Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala, Gaudiate -kuoro. 
Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
21.4. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
21.4. klo 12, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. Toimittaa Juha 
Sarkkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.
Messu su 21.4. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko.
Messu su 21.4. klo 12, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri. Kirkkokahvit.

Diakonia
Madekosken diakoniapiiri 
to 18.4. klo 12, Anja ja Lau-
ri Akkasella, Herukkaojantie 
30. Menemme kimppakyy-
dein, tarvittaessa ota yhte-
ys Eija Röningiin p. 040 558 
0435.
Diakonian ajanvaraus ma 
22.4. klo 9–11, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Taloudellisissa 
asioissa ajanvaraus ma klo 
9–11, p. 040 7033 690. Muis-
sa asioissa yhteys oman alu-
een diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 22.4. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

YLiKiiMiNKi
Virsikaraokeilta pe 19.4. klo 
19, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Arvontaa ja kahvit Yh-
teisvastuun hyväksi.
Piispankamari pe 19.4. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Diakonian aamu ma 22.4. 
klo 9.30–10.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Mahdolli-
suus saada puuro ja kahvit.

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
18.4. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3.krs. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 22.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YLi-ii
Lähetysilta ke 24.4. klo 18, 
Yli-Iin seurakuntatalo.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 21.4. klo 12–13, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 18.4. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 18.4. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho to 18.4. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho pe 19.4. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Perhekerho pe 19.4. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho to 25.4. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho to 25.4. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 25.4. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 

YLiKiiMiNKi
Perhekerho ma 22.4. klo 
10.30–12, Ylikiimingin seura-
kuntatalo.

YLi-ii
Perhekerho ti 23.4. klo 11, 
Myllymetsä 3 D 4.

Seniorit
Seurakuntakerho to 18.4. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 18.4. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Eläkeläisten kerho ma 22.4. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläiskerho ma 22.4. klo 
14.30, Myllyojan seurakunta-
talo. Kerhovierailu Hintan ker-
hoon omin kyydein. Torstaina 
25.4. ei ole kerhoa.
Eläkeläisten kerho ma 22.4. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
aikuisten kuntopiiri ke 24.4. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho to 25.4. klo 

10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 25.4. 
klo 14, Hoikantien Palvelutalo. 

YLiKiiMiNKi
Porinakerho ma 22.4. klo 
10, Vanhusten rivitalon ker-
hohuone. 

Kuorot ja kerhot
Neulansilmä to 25.4. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Ks. ilmoitus.

Muut menot
Fransupiiri ti 23.4. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

gaudiate-kuoron konsertti 
torstaina 25.4. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Puhe Antti Leskelä. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Neulansilmä 
torstaina 25.4. klo 17–19
Hönttämäen seurakuntatalossa.

Neulansilmä on kaikenikäisten naisten ja tyttöjen kan-
sainvälinen käsityökerho, joka on tarkoitettu sekä suo-
malaisille että maahanmuuttajille. Tervetuloa mukaan 
oppimaan tai opettamaan! Lisätietoja antaa Sari Meri-
läinen, p. 040 5583 294 ja Katja Haipus, p. 044 3161 459.

Virsikaraokeilta 
perjantaina 19.4. klo 19 
Ylikiimingin seurakuntatalossa. 
Arvontaa ja kahvit Yhteisvastuun hyväksi.

Seurustelukumppanit rakastavat toisiaan, puolisot 
toisiaan, vanhemmat lapsiaan, lapset vanhempiaan, 
ystävät toisiaan, Jumala ihmistä, ihmiset 
lähimmäisiään… ja sinä itseäsi, minä itseäni.

Musaryhmän 

Erilaisten rakkauslaulujen ilta 
sunnuntaina 28.4. klo 18 Jäälin kappelilla. 
Saa laulaa mukana ja joskus täytyykin.
Tarjoilua, tuotto YV-keräykseen yksinäisten 
vanhusten auttamiseksi Suomessa ja Kambodzassa. 
Tervetuloa!
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Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Saaga Vilhel-
miina Keskinen, Maija Hele-
na Taskila.
Haukipudas: Edvin Johan-
nes Hakso, Pinja Emilia Häy-
rynen, Julianna Kiia Karolii-
na Koski, Topi Henrik Jalmari 
Pahkala, Neela Olivia Palola, 
Sara Elina Pirttiaho, Pihla An-
ni Matilda Rautiainen, Saara 
Aliisa Hannele Salo, Juulia 
Fanni Sofia Kilpivaara.
Karjasilta: Senni Iina Linnea 
Säkkinen, Hilda Inkeri Hieta-
järvi, Lassi Juhani Kaikkonen, 
Linda Evia Kurtti, Eedit Ame-
lia Lohi, Hulda Maria Lovén, 
Jimi Mikael Niska, Eino Eli-
as Nykänen, Eino Niila Ben-
jamin Pihlajaniemi, Onni El-
meri Päkkilä.
Kiiminki: Viliina Myy Amelie 
Pahkala, Emily Jasmin Taka-
lo, Roosa Aino Amanda Rau-
hala.
Oulujoki: Emma Aliisa Hau-
tala, Pihla Elise Hautala, Ni-
kolas Ossian Hökkä, Pek-
ka  Johannes Koskela, Noora 
Emilia Inkeri Kropsu, Evena 
Kaisa Selina Lehto, Joona To-
pias Luokkanen, Oliver Antto 
Eevert Pasanen, Marius Aar-
re Abram Pietiläinen, Tomas 
Onni Oskar Pietiläinen, Emi-
lia Aleksandra Simonen, Eetu 
Antero Toivanen.
Oulunsalo: Joona Anselmi 
Vähäoja, Hugo Pekka Aslak 
Korkiakoski, Onni Joonatan 
Turunen.

Tuira: Jimi Heikki Kristian 
Arola, Hermanni Evald Han-
nula, Noomi Alviina Kangas, 
Linne Lovisa Karjula, Sara So-
fia Kolehmainen, Jonne Hen-
rik Iisakki Koskela, Tuuli Au-
rora Liedes, Erin Annika Per-
kiö, Silvia Elisabet Pitkänen, 
Sofia Katri Daniela Risto, An-
ni Emilia Räisänen, Linnea 
Sofia Suorsa.

Vihityt
Tuomiokirkko: Ville-Kalle 
Samuli Keskinen ja Terella 
Johanna Koski.
Kiiminki: Jussi Aleksi Kristi-
an Paakkari ja Kati Seija Jo-
hanna Kortelainen.
Oulujoki: Markku Juhani 
Vielma ja Anniina Koivumä-
ki.
Tuira:  Arto Matias Seluska ja 
Satu Katariina Ruonala, Ol-
li Antero Hytönen ja Johan-
na Emilia Niskanen, Tuukka 
Seppo Tapio Kivioja ja Kaisa-
Riikka Linnea Liukkonen.

Menot Oulun seurakunnissa 18.–25.4.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 21.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttori Tuomo Kangas.

Hartauselämä
Hartaus ke 24.4. klo 12.30, 
Caritas talo. Jukka Joensuu.
Hartaus ke 24.4. klo 13.30, 
Salonkartano, Jukka Joen-
suu, Taru Pisto.
Hartaus to 25.4. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu, 
Tuomo Kangas.

Lapset ja lapsiperheet
Lasten pyhäkoulu su 21.4. 
klo 12–13, kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Pyhäkoulun 
pääsisältönä ovat Raamatun 
kertomukset, lasten hengel-
liset laulut ja rukous. Lisäk-
si pyhäkoulussa tavataan ka-
vereita, askarrellaan ja teh-
dään mukavia juttuja yhdes-
sä.

MLL:n ja Seurakunnan yh-
teinen perhekahvila ti 23.4. 
klo 9.30–11.30, kerhotila 
Reppu Pitkäkankaalla. Tarjol-
la leikkitilaa ja hyvää seuraa. 
Ovien avautumisesta vastaa-
vat MLL:n vapaaehtoiset.
Salonpään perhekerho ti 
23.4. klo 9.30–11, Varjakan 
työväentalo. Perhekerho on 
lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, jonne kaikki ovat 
tervetulleita hiljentymään, 
laulamaan, leikkimään ja 
kahvittelemaan yhdessä.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille ke 24.4. klo 
9–10.30, Toimitalon kerho-
tila. Parkkikerho on perhe-
päivähoitajien ja lasten oma 
kerho, jossa hiljennytään, lei-
kitään, lauletaan ja kahvitel-
laan.
Repun perhekerho ke 24.4. 
klo 9.30–11, kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Perhekerho 
on lasten ja aikuisten kohtaa-

mispaikka, jonne kaikki ovat 
tervetulleita hiljentymään, 
laulamaan, leikkimään ja 
kahvittelemaan yhdessä!

Seniorit
Seurakuntakerho to 18.4. 
klo 11, Toimitalo, 2.krs. Seu-
rakuntakerho, Riitta Markus-
Wikstedt
Seurakuntakerho to 25.4. 
klo 11, Toimitalo, 2.krs. Arki-
lounas, Minna Salmi ja Riitta 
Markus-Wikstedt

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 18.4. klo 
15–16, Reppu. 
uusi ääni to 18.4. klo 18–20 
Toimitalolla. 
Musiikkikerho to 25.4. klo 
15–16, Reppu. 
uusi ääni to 25.4. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 

Kastehetki
Helatorstaina 9.5. klo 13 
Heinätorin seurakuntatalossa.

Kastepäivä on uudenlainen kastejuhla, johon voi tuo-
da pienen tai vähän jo isommankin lapsen kastetta-
vaksi. Kasteen jälkeen seurakunta tarjoaa kakkukah-
vit. Juhlaan voi kutsua lähipiirin juhlistamaan pienen 
suurta päivää.
Kastepäivään tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa 
ennemmin osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/il-
moittautumiset.
Tilaisuuden kulku määrittyy sen mukaan, kuinka 
paljon ilmoittautuneita tulee. Kastettavan vähintään 
toisen huoltajan on kuuluttava ev.lut. kirkkoon. Kas-
tettavalla tulee olla kaksi kummia, kummien tulee 
olla konfirmoituja kirkon jäseniä. Jos kummin löy-
täminen tuottaa vaikeuksia, seurakunta voi auttaa 
etsinnässä.
Lisätietoja voi kysyä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
pastori Mari Flinkiltä, p. 050 564 9070, mari.flink@evl.
fi tai kirkkoherranvirastosta, p. (08) 3161 401.

Muut menot
Kirkonkylän ry: Nuorten ilta 
ja iltakylä pe 19.4. klo 19 ry 
”Sakramentit” Jukka Joen-
suu, iltakylä, Kankaan ase-
malla Niementiellä. Seurat 
su 21.4. klo 16 Juhani Pitkä-
lä, Jari Kupsala. Lauluseuro-

ja kodeissa; ti 23.4. klo 18.30 
Keskikylä; Määtällä, Heinä-
suolankuja 5. Varttuneiden 
kerho ke 24.4. klo 12. Seu-
rat Salonkartanossa to 25.4. 
klo 13.30 Jorma Vuorma, klo 
18.30 erityisryhmän kerho ry. 
Salonpään ry: Seurat  su 
21.4. klo 16.

Suomen Lähetysseuran 
vuosijuhla 
perjantaista sunnuntaihin 7.–9.6. Helsingissä.

Matkan hinta 100 € sisältää linja-automatkan ja majoi-
tuksen 2 hengen huoneissa hotelli Pasilassa. Retki on 
Oulun seurakuntayhtymän ja Limingan rovastikunnan 
yhteinen ja matkanvetäjinä ovat Minna Sorvala, p. 040 
7797 705 ja Helena Ylimaula, p. 040 5014 764, joilta voi 
myös tiedustella matkasta. 
Ilmoittautuminen, p. (08) 3161 340. 
Sitovat ilmoittautumiset 8.5. mennessä. 
Lähtö 7.6. klo 7.30 Haukiputaan kirkkopihalta, klo 8 Ou-
lun linja-autoaseman tilausajolaiturilta ja klo 8.15 Kem-
peleen seurakuntatalon pihalta. 

urkukonsertti 
keskiviikkona 24.4. klo 17 Oulun tuomiokirkossa. 
Kaisa Alasaarela soittaa N. Bruhnsin, J. S. Bachin, 
O. Merikannon ja M. Duruflen musiikkia. 
Vapaa pääsy, Tervetuloa!

Yv-Kirppis 
lauantaina 4.5. klo 10–15 
seurakunnan toimitalolla. 
Kirppiksellä myydään lahjoitettuja, 
hyväkuntoisia kodin käyttötavaroita. 
Halvat hinnat, kahvibuffetti ja käristemakkaraa. 
Toivomme lahjoituksena hyväkuntoisia kodin 
käyttötavaroita: astioita, verhoja, liinoja, mattoja, 
lamppuja, kirjoja, huonekaluja (henkilöautoon 
mahtuvia). Tavaroiden vastaanotto pe 3.5. klo 15–18. 
Tiedustelut diakonissoilta Päivi, p. 044 7453 853 ja Riitta, 
p. 044 7453 848. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Perinteiset 
vappumunkkimyyjäiset 
tiistaina 30.4. klo 12–16 Toimitalolla. 
Munkkeja myytävänä n. 2 000 kpl. 
1 kpl 0,60 € 10 kpl 5 €. 
Tuotto Yhteisvastuulle.

A
rk

is
to

Koko perheen vapputapahtuma
Tiistaina 30.4. klo 15–18 
Oulunsalon liikuntakeskuksessa.

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lippupaketti 2 € 
(sis. kasvomaalaus, onginta, arvonta sekä taikurin 
tekemä ilmapallohahmo).

Taikuri Kari esiintyy klo 15.30 ja 17.

Kahvilasta munkki ja juoma 2 €,
irtokarkit 1 € / pussi, pihalla grillistä makkara 1 € / kpl.

Vapputapahtuman tuotto menee 
Yhteisvastuukeräykseen.

Menossa mukana: Oulunsalon seurakunta, Oulun kaupunki / Liikuntapalvelut

Kuolleet
Tuomiokirkko: Martti Jur-
mu 82, Kaisa Kyllikki Karppi-
nen 83.

Haukipudas: Esa Olavi Sipo-
la 68.
Karjasilta: Lassi Jaurakka-
järvi 62, Aini Elma Kiuru 94, 
Eeva Karoliina Lehtonen 89, 
Pauli Ilmari Moisala 87.  
Oulujoki: Pirkko Liisa Härkö-
nen 81, Juhani Antero Leino-
nen 63, Aune Kaarina Pikku-
aho 80.  
Tuira: Helvi Maria Karjalai-
nen 88, Jaakko Juhani Kinnu-
nen 64, Rauha Mirjam Parta-
nen 85, Elsa Maria Siltala 94.    
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset 

Messu su 21.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valp-
pu, avustavat Petteri Tuu-
los, Erkki ja Helena Vuoristo, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu su 21.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustavat Ter-
hi-Liisa Sutinen, Jouko Lah-
tela ja Eero Alamaula, kant-
toreina Pirjo Mäntyvaara ja 
Tommi Hekkala.
Messu su 21.4. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustavat Sanna 
Parkkinen, Markku ja Elina 
Vieru, kanttorina Heikki 
Jämsä. Cassiopeia, 
johtaa Kristian 
Heberg. Muka-
na rippikoulu-
ryhmät Pyhä 
Tuomas 1 ja 2.
Sanajuma-
lanpalvelus su 
21.4. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. 
Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustavat Mar-
ja Manelius, Jouko Lahtela 
ja Eero Alamaula, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara. Pate-
niemen eläkeläisten Virike-
kuoro, johtaa Mauri Kinnu-
nen. Mukana rippikouluryh-
mä Pateniemi 3.
Iltamessu su 21.4. klo 17, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Tapio Pokka.
Iltamessu su 21.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Tommi Hekkala. Cassiopeia.
Viikkomessu ke 24.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 18.4. ja 
25.4. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Tervetuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 18.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 19.4. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseu-
rat pe 19.4. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Raa-
mattuluokka kerhohuonees-
sa klo 17.
Miesten piiri ti 23.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Alustaa Raimo 
Salonen.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.4. klo 18.30, 

Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.4. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Diakonia
Työttömien ateria to 18.4. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Työttömien ruokailu 
torstaisin klo 12. Ruokailun 
hinta 2 €. Tervetuloa!
Pateniemen diakoniapii-
ri to 18.4. klo 13–14.30, Pa-
teniemen kirkko. Diakonia-
piirissä mukana pastori Juk-
ka Kolmonen ja diakoni He-
li Mattila.
Työttömien ateria pe 19.4. 

klo 12–13, Pyhän 
Luukkaan kap-

peli. Diakonian 
vapaaehtois-
ten valmista-
ma ateria 2 €. 
Voi myös os-
taa mukaan!

Juttutupa ma 
22.4. klo 10, Py-

hän Luukkaan kap-
peli. Hyvä alku viikolle 

kappelissa. Tarjolla hartaus 
ja aamupala.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 22.4. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti. Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala Rajakylän seu-
rakuntakodilla. Ateria mak-
suton. Tervetuloa. 
Juttutupa ma 22.4. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Diakoniapiiri ma 22.4. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Työttömien ateria to 25.4. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Työttömien ruokailu 
joka torstai. Ruokailun hinta 
2 €. Tervetuloa!

Lähetys
Käsityökahvila ti 23.4. klo 
10, Koskelan seurakuntako-
ti. Ompelutalkoot.

Varhaisnuoret
Tyttöjen oma teetupa ke 
24.4. klo 15–17, Koskelan 
seurakuntatalo. Tarkoitettu 
4.–6.-luokkalaisille. Kokoon-
tuu kevään aikana keskiviik-
koisin Koskelan seurakunta-
talolla. Yhdessä tekemistä, 
yhdessä olemista, pientä na-
posteltavaa. Tervetuloa mu-
kaan! Lisätietoja: vs. nuori-
sotyönohjaaja Sanna Parkki-
nen, p. 040 5747 069, sanna.
parkkinen@evl.fi.
Kaikki Oulun seurakun-
tien varhaisnuorten kerhot 

Tuiran 
uusi diakonian 

ajanvarausnumero 
on 

 044 3161 412.

osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/kalenteri.

Nuoret
Nuortenilta to 18.4. klo 18–
20, Tuiran kirkko ja nuorisoti-
la. Nuortenillat tarjoavat mu-
kavaa tekemistä, hyviä kes-
kusteluja, pientä tarjotta-
vaa ja hiljentymistä. Lisätie-
toa toiminnasta antaa nuo-
risotyönohjaaja Anssi Puti-
la, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.
Kaijonharjun yökahvila pe 
19.4. klo 20–23, Kaijonharjun 
nuorisotila. Yökahvila tarjo-
aa hauskaa yhdessäoloa, pe-
lailua ja pientä purtavaa ylä-
asteikäisille. Mukana illassa 
seurakunnan työntekijä ja 
yökahvilaohjaajia. Lisätieto-
ja nuorisotyönohjaaja Anssi 
Putilalta, anssi.putila@evl.fi, 
p. 050 3408 982.
Tuiran seurakunnan isos-
koulutus ke 24.4. klo 17, Tui-
ran kirkko, nuorisotila. Li-
sätietoa koulutuksesta saat 
nuorisotyönohjaaja Marja 
Maneliukselta, marja.mane-
lius@evl.fi, p. 040 5245 944.
Nuortenilta to 25.4. klo 18, 
Tuiran kirkko ja nuorisotila. 
Nuortenillat tarjoavat mu-
kavaa tekemistä, hyviä kes-
kusteluja, pientä tarjotta-
vaa ja hiljentymistä. Lisätie-
toa toiminnasta antaa nuo-
risotyönohjaaja Anssi Puti-
la, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 18.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Katso ilmoitus eläkeläis-
ten Yhteisvastuutapahtu-
masta.
Eläkeläisten Yhteisvastuu-
tapahtuma to 18.4. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Eläkeläisten kerho to 25.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 
064.
Eläkeläisten kerho to 25.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 25.4. 
klo 13.30–15, Palokan Pal-
velukeskus. Mukana pasto-
ri Lauri Kujala ja diakoni He-
li Mattila.

Kuorot ja kerhot
Kaikki Oulun seurakuntien 
kuoroharjoitukset  löytyvät 
www.oulunseurakunnat.fi/
kuoroharjoitukset.

Lapset ja lapsiperheet
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.
Pyhäkoulut ja perhekerhot 
lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/perhetapahtumat.

Muut menot
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
23.4. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään kives-
tä koruja ja lasista tiffany-
töitä. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kerho kokoon-
tuu kirkon kellaritiloissa. Ter-
vetuloa!

Eläkeläisten 
Yhteisvastuutapahtuma 
torstaina 18.4. klo 13–15 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Kehäkukkaleninki-runokooste Eeva Heilalan runoista, 
esittää Terttu Aakko. Musiikkiesityksiä esittää Eeva-
Marja Laitinen, Paula Kyllönen ja Katri Juntunen. Kah-
vitarjoilu ja arvontaa. Käsiohjelma 5 €, sisältää linja-
autokuljetuksen ja kahvit. Tuotto Yhteisvastuukeräyk-
selle. Linja-autoreitti: Klo 11.50 Pyhän Luukkaan kap-
peli, ajaa Kaitoväylää, klo 11.55 Kuivasjärvi (Karjaken-
tän pysäkki), klo 12 Pateniemen kirkko, klo 12.05 Palo-
kan palvelukeskus, klo 12.15 Rajakylän seurakuntakoti, 
klo 12.20 Koskelan seurakuntakodin pysäkki, klo 12.25 
Tuiran palvelukeskus, klo 12.30 Tuiran kirkko, klo 12.45 
Pyhän Tuomaan kirkko. Paluukuljetus lähtee klo 14.45.

Työttömien ateria
torstaina 18.4. klo 12
Rajakylän seurakuntakodissa. 
Ruokailun hinta 2 €. 

Työttömien ateria
perjantaina 19.4. klo 12–13 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Diakonian vapaaehtoisten valmistama
ateria 2 €. Voi myös ostaa mukaan!

Työttömien ja 
vähävaraisten aamupala
maanantaina 22.4. klo 10 Rajakylän 
seurakuntakodissa. Ateria on maksuton. 

Perheiden kevätleiri Juumassa
26.–28.4. Juuman leirikeskuksessa.

Tervetuloa virkistymään ja pysähtymään keväiseen 
Kuusamoon! Juuman leirikeskuksessa leikimme, as-
kartelemme ja ulkoilemme perheleirillä. Leirin hinta 
on 44 € aikuiselta ja 30 € 4–18-vuotiaalta lapselta, hin-
ta sisältää matkat ja täysihoidon sekä vakuutuksen 
Oulun seurakuntiin kuuluville. Leirillä mukana ovat 
pastori Anu Ojala, diakoni Raija Yrjölä sekä lastenoh-
jaajia. Lisätietoja Anu Ojala, p. 044 3161 744.

Renkaat 
vaihtoon!
keskiviikkona 24.4. 
klo 15–20 Kaarnatien SEOlla. 

Vaihdata kesärenkaat 
autoosi ja tue Yhteisvastuu-
keräystä. Soita ja varaa 
aikasi renkaanvaihtoon. 
Diakoni Sami Riipinen 
p. 040 574 7149, 18.4. 
alkaen. Hinta 20 €. 
Vaihtotyössä mukana Tuiran seurakunnan 
vapaaehtoisia ja työntekijöitä.
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Lähetys
Cafe Krypta
to 18.4. ja 25.4. klo 11–16 Oulun tuomiokirkon kryptassa.
Makeita ja suolaisia leivonnaisia ja käsitöitä. Tuotto 
vammaisten lasten ja nuorten koulutukseen Nepalissa 
Suomen Lähetysseuran kautta.
Puttaan Tupa to ja pe klo 12–14, Kirkkotie 10, Haukipu-
das. Tule istahtamaan, juttelemaan, tekemään käsitöi-
tä tai lukemaan lehtiä. Kahviosta voi ostaa päiväkahvin. 
Myyntipisteessä käsitöitä, kortteja, adresseja. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14. 
Lauantaisin 20.4. ja 18.5. klo 10–14. Nokelantie 48 B, 
käynti Latokartanontien puolelta. Puodista kirpputo-
ritavaraa, polkupyöriä ja niiden osia sekä uusia pajan 
tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöi-
tä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Terve-
tuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! 
Pyörien keväthuolto ma–ke, pe 15.–19.4. klo 10–14 Sii-
vessä. Perushuolto: vaihteeton 35 €, vaihdepyörä 45 €. 
Asiakas hankkii tarvittavat varaosat. Tuotto seurakun-
tien lähetystyölle.
Laulamme yhdessä pe 19.4. klo 12, Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja. Pirjo Mäntyvaara.
Vappukeidas ke 1.5. klo 11–14, Tuiran kirkko. Tervetuloa 
viettämään vappua! Lohikeitto, voileipä ja ruokajuoma 7 
€. Itsetehtyjä munkkeja, simaa, kahvia ja teetä, leivonnaisia, 
käsitöitä ja pelargonian pistokkaita. Mukana myös kirkon 
lähetysjärjestöt. Kirpputoripöydän varaus, 10 €, viimeistään 
26.4. Ulla Mäkinen, p. 040 5065 511, etunimi.sukunimi@evl.
fi. Tarjoilun tuotto työntekijöiden kouluttamiseksi uudelle 
Mtwaran hiippakunnalle Tansaniassa Suomen Lähetysseu-
ran kautta. Tervetuloa myös talkootehtäviin.

Menot Oulun seurakunnissa 18.–25.4.2013

KeHitYSVaMMaiSet
Jumalanpalvelus pe 19.4. klo 13, Tahkokankaan palvelu-
keskus, juhlasali. 
Musari ma 22.4. klo 17.30, Heinätorin seurakuntatalo. Mu-
siikki ja leikkipainotteinen vertaistuki-ilta pienten erityis-
lasten perheille.
Keskustelukerho ti 23.4. klo 17, Heinätorin seurakuntatalo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Nuorten aikuisten olkkari-ilta ke 24.4. klo 17, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Kehitysvammaisille nuorille aikuisille.

KuuLoVaMMaiSet
aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri to 
18.4. klo 13.30, Caritas-sali. Mikä avuksi kun ei kuule? Kert-
tu Flink Kuuloliitosta kertoo kuulolaitteen käyttäjien tulk-
kipalveluista.
Hyvä tietää -luento pe 19.4. klo 9.30, Seurakunnan viras-
totalo. 
Raamattupiiri ti 23.4. klo 13, Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 24.4. klo 13, Haukipu-
taan Wirkkulassa. 
Ystäväilta to 25.4. klo 16, Palvelukeskus Runola. 

NäKöVaMMaiSet
Tuomasmessu la 20.4. klo 18, Kastellin kirkko. Osallistu-
taan porukalla. Kokoonnutaan Kastellin kirkon pihalle n. 

klo 17.45. Opasystävä on vastassa kirkon parkkipaikalla. 
Messun jälkeen on kahvi-ja teetarjoilu.
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 25.4. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Caritas -sali. Tule tutkimaan Raamat-
tua ja luotsaamaan elämää pintaa syvemmältä. Opasys-
tävä on vastassa Caritas-kodin pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.
Näkövammaisten leiripäivä ti 28.5. klo 9–15, Hietasaaren 
leirikeskus. Näköpiirin ja Pohjois-Pohjanmaan näkövam-
maiset ry:n porinakahvilan yhteinen kevään päätöspäivä 
Hietasaaren leirikeskuksessa, Hietasaarentie 19. Ohjelmas-
sa aamuhartaus, yhteislaulua, musiikkiesityksiä, puheita, 
Kukkahattutätien vierailu ja ulkoilua. Päivän hinta 7 € si-
sältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvin. Varaathan mu-
kaasi tasarahan. Ilmoittaudu 13.5. mennessä Diakonisten 
erityispalvelujen toimistoon, p. 044 3161 552. 

päiHDetYö
aamukahvihetki pe 19.4. klo 9–10, Diakoniset erityispal-
velut. Tarjoamme päivän sanan ja mukavan seuran lisäksi 
kahvia ja teetä, sämpylää, jogurttia, tuoremehua, hedel-
miä. Lisätietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.
Naistenryhmä pe 19.4. klo 13–15, Diakoniset erityispalve-
lut. 
Tavoiteryhmä ma 22.4. klo 14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut. 

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 18. ja 25.4. klo 18–20, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Ulkoillaan oman kunnon ja kelin mukaan. 
Lenkin jälkeen iltapalaa. Ilmoittaudu: mari.tuokkola@
evl.fi, mari.flink@evl.fi.
Nuorten aikuisten tuomiotupa ke 24.4. klo 15–17, Elo-
huone. Nuorille aikuisille tarkoitettu paikka, jossa voit 
hetkeksi istahtaa, tavata tuttuja, taiteilla ja nauttia ku-
pin kuumaa. Avoinna joka keskiviikko klo 15–17. 
Taideryhmä ke 24.4. klo 17.30–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse, aino-
astaan iloisen ja rohkean mielen! Ilmoittaudu: mari.
tuokkola@evl.fi.

opiSKeLiJaJärJeStöt
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
18.4. klo 19, Sanna ja Juuso Pitkäsellä, Menninkäisen-
tie 6 C 28, Puolivälinkangas. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 19.4. klo 18–21, 
Heinätorin seurakuntatalo. Mitä ihmettä? Ari Savuoja.
OPKOn opiskelijailta la 20.4. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Minä uskon Pyhään Henkeen, Janne Koskela.
Kansanlähetyksen 3K-ilta ma 22.4. klo 18.30, Rukous-
huone, Koulukatu 41. Enkelit: Johan Helkkula.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 24.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Tein ratkaisun – vai 
teinkö? Esa Luomaranta. 

To 11.4.2013  |  Jumalaa ei ole, Päivi Jussila

To 18.4.2013  |  Kaste ei pelasta, Mikko Salmi

To 25.4.2013  |  Ristin kuolema oli turha, Stiven Naatus

 

   To 2.5.2013  |  Taivas on jo täynnä, Arpád Kovács

Ei tarjoilua!

PAPPIEN AGNOSTIKKO -KESKUSTELUILLAT
     Vanha pappila, Asemakatu 6, Oulu

PAPPIEN AGNOSTIKKO -KESKUSTELUILLAT
     Vanha pappila, Asemakatu 6, Oulu klo 18

Yhteisvastuutapahtumia
Eläkeläisten Yhteisvastuutapahtuma torstaina 18.4. klo 
13 Pyhän Tuomaan kirkossa. Ks. sivu 19.
Lauluilta lapsille ja perheille torstaina 18.4. klo 18.30 
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. Lasten hengellisiä 
lauluja. Mukana seurakunnan lapsikuoro ja lapsityön vä-
ki. Kahvi- ja mehutarjoilu. Vapaaehtoinen maksu Yhteis-
vastuun hyväksi.
"Bongaa vanhus" -yhteisvastuutapahtuma perjantai-
na 19.4. klo 11–14 K-market Revontorin piha, Haukipudas. 
Vastapaistettuja lättyjä nokipannukahvin kera. Jaamme 
rippikoululaisten tekemiä ilon sydämiä, jotka toivomme 
vietävän jollekulle yksinäiselle vanhukselle. Vapaaehtoi-
nen kahviraha Yhteisvastuukeräykseen.
Virsikaraokeilta perjantaina 19.4. klo 19 Ylikiimingin seu-
rakuntatalolla. Arvontaa ja kahvit Yhteisvastuun hyväksi.

Renkaat vaihtoon! • keskiviikkona 24.4. klo 15–20 SEO 
Kaarnatie, • torstaina 2.5. klo 14–18 Pyhän Andreaan kir-
kon parkkipaikka. Vaihdata kesärenkaat autoosi ja tue Yh-
teisvastuukeräystä. Soita ja varaa aikasi renkaiden vaih-
toon: diakoni Sami Riipinen, p. 040 5747 149 (renkaiden 
vaihto 24.4. SEO Kaarnatie) tai diakoni Anu Kontio, p. 040 
5747 162 (renkaiden vaihto 2.5. Pyhän Andreaan kirkko). 
Hinta 20 €. Vaihtotyössä mukana Tuiran ja Karjasillan seu-
rakuntien vapaaehtoisia ja työntekijöitä.
Cafe kryptan jatkoaika torstaina 25.4. klo 16–19 Oulun 
tuomiokirkon kryptassa. Kahvia, teetä ja hyviä leivonnai-
sia. Myyjäiskaapissa mukavaa ostettavaa. Tuo ystäväsi, per-
heesi, isovanhempasi iltakahville. Illan tuotto Yhteisvas-
tuukeräykselle.
gaudiate -kuoron konsertti torstaina 25.4. klo 19 Oulu-
joen kirkossa. Puhe Antti Leskelä. Kolehti Yhteisvastuu-
keräykselle.
Yhteisvastuu-kirppis lauantaina 4.5. klo 10–15 Oulunsa-
lon seurakunnan Toimitalolla, Vattukuja 2. Kirppiksellä 
myydään lahjoitettuja, hyväkuntoisia kodin käyttötava-
roita. Halvat hinnat, kahvibuffetti ja käristemakkaraa. Toi-

vomme lahjoituksena hyväkuntoisia kodin käyttötava-
roita: astioita, verhoja, liinoja, mattoja, lamppuja, kir-
joja, huonekaluja (henkilöautoon mahtuvia). Tavaroiden 
vastaanotto perjantaina 3.5. klo 15–18. Tiedustelut dia-
konissoilta Päivi p. 044 7453 853 ja Riitta p. 044 7453 848. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

äänestä paras "Old is gold" -valokuva!
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen teemasta "Old 
is gold" järjestetyn valokuvauskilpailun kuvat ovat nyt 
nähtävillä! Jokainen voi äänestää omaa suosikkiaan 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/kuvakilpa. 
Äänestysaikaa on huhtikuun loppuun. Yleisöäänes-
tyksen suosikki palkitaan su 26.5. klo 11.30 Yhteisvas-
tuukeräyksen kiitosjuhlassa Vanhassa pappilassa (Ase-
makatu 6), jossa myös palkitaan tuomariston valitse-
mat kolme parasta kuvaa. Yleisöäänestykseen osal-
listuneiden kesken arvotaan Yhteisvastuukeräyksen 
tuotteita.

English Service on Sunday 21st of April at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 21.4. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa.

Kansainvälisyys

Laulupuu 
taaperoikäisten musiikkikerho 
torstaina 23.5. klo 15 Heinätorin seurakuntatalossa. 

Laulupuu on musiikkikerho taaperoikäisille eli 1–3-vuo-
tiaille lapsille ja heidän huoltajilleen. Kerho kokoontuu 
torstai-iltapäivisin klo 15–15.30. Laulupuussa laulamme 
lasten hengellisiä lauluja ja ihan tavallisiakin lastenlau-
luja, mutta myös loruttelemme,soitamme soittimilla, lii-
kumme ja rentoudumme. Lapset tulevat Laulupuuhun 
huoltajan kanssa ja ryhmään mahtuu kaksitoista (12) 
lasta. Laulupuuhun on ilmoittautuminen ja ilmoittau-
tuminen tehdään Tea Lakkalalle 10.5. mennessä, osoit-
teeseen tea.lakkala@evl.fi. 

Pappien agnostikkoillat myös 
virtuaalikirkossa: www.virtuaalikirkko.com.



21   Nro 15    18.–25.4.2013 21

Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

Eläkeliitto ti 23.4. klo 11 srk-
salissa.
Saarenkartanon hartaus to 
25.4. klo 14.
Kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijältä, Marja p. 040 
7430 382.
Kastetut: Venla Maria Viita-
luoma, Topias Olavi Ranta-
suo, Eppu Juhani Virkkunen.
Kuolleet: Olavi Matias Haa-
pala 71, Aarno Juhani Sei-
nijoki 69.

Viikottaiset kerhot ja ryh-
mät:
aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.

Sanajumalanpalvelus 
su 21.4. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, 
saarnaa Liisa Kingma ja 
kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. Pienen 
kävelylenkin jälkeen Li-
mingan sydänyhdistyk-
sen tarjoamat kirkko-
kahvit. Lisäksi Gideonit 
vierailevat.

Lastenkerhot normaalisti, 
kerhoasioista lisätietoja Sil-
ja, p. 044 7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. 
Yhteisvastuurynnäkkö eli li-
paskeräys yhdessä rippikou-
lulaisten kanssa to 18.4. klo 
18 alkaen. Jos et ole silloin 
kotona, niin muistathan, et-
tä lahjoittaa voit myös soit-
tamalla, tekstiviestillä ja ne-
tin kautta. Lisätietoa www.
yhteisvastuu.fi tai Marjolta, 
p. 045 6381 973. 
Tarvitsemme yhteisvastuu-
kerääjiä rippikoululaisten li-
säksi rynnäkkö-illalle tai ha-
lutessasi voit kerätä muuna-
kin aikana – arkienkeleitä 
tarvitaan! Soittele Marjolle, 
p. 045 6381 973.
Ystävyyden talo pe 19.4. klo 
10 srk-talossa.
Friday club 0.–4.-luokkalaisil-
le pe 19.4. klo 17.30 srk-talossa. 
Miestenretki ”Brewster” la 
20.4., lähtö klo 6.45 Lumijo-
en srk-talolta, paluu n. klo 
20.45. Hinta 20 €. Linja-auto 
on täynnä.

Sanan 
ja rukouksen ilta 

su 21.4. klo 17 Pyhän 
Kolminaisuuden 

kirkossa. Aiheena 
Jumalan kansan 
koti-ikävä. Illan 
lopussa rukous-

palvelu. 

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Messu su 21.4. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, avus-
taa Vesa Äärelä, diakoni 
Pia Rättyä, kanttori Anu 
Kanerva-aho. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. Isosten 
tehtävään siunaaminen.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

gospelmessu to 18.4. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.
askeleet pe 19.4. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 18.4. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 18.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Versot su 21.4. klo 15.30 Py-

ri to 25.4. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri to 25.4. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Oma Hetki -omaishoita-
jaryhmä to 25.4. klo 12.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa, vieraana Marja-Liisa 
Kuukasjärvi ja Heini Klemola 
Oulun seudun Omaishoitajat 
ja läheiset ry:stä. Tarvittaes-
sa kyyti klo 12.15 Keskustan 
srk-talolta.
Konservatorion Kempeleen 

osaston kevätkonsert-
ti to 25.4. klo 18.30 

Kokkokankaan 
srk-keskukses-
sa.
Kirpputo-
ri Ilonpisara 
avoinna ti ja 
to klo 14–17 ja 

la klo 10–13. 
aamukahvila 

työttömille, eläke-
läisille ja kaikille, joil-

la on päivisin aikaa maa-
nantaisin klo 10–12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. 
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset 
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Gospelmessu to 18.4. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Yöpappila pe 19.4. 
klo 20 Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Eeli Viljami Keski-
talo.
Kuollut: Urho Kalervo Näp-
pä 65, Terttu Kaarina Holma 
s. Jarva 69.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 18.–25.4.2013

Keskusteluilta Raamatun ää-
rellä su 21.4. klo 18 srk-talossa.
Lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin klo 11.30–14.30. Il-
moittaudu, p. 044 7750 601.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 24.4. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 24.4. 
klo 18.30 srk-talossa.

Lähetysilta to 25.4. klo 
18.30 srk-talossa "45 
vuotta Keski-Aasiaa, Be-
nin ja Liisan elämäntyö-
tä sanoin ja kuvin". Kah-
vitarjoilu ja arvontaa ni-
mikkolähettien hyväksi.

Pikkukirkko pe 26.4. klo 10 
kirkossa. 
Diakonia: Omaishoitajien 
leiri 28.–30.5. Rokuan kylpy-
lähotellissa. Leirin hinta 50 €. 
Leiri on yhteinen rovastikun-
nan seurakuntien kanssa. Li-
sätietoa ja ilmoittautumiset 
Marjolle 26.4. mennessä, p. 
045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 19.4. klo 
19 raamattuluokka 5.–6.-lk 
Hintsala ja 7.–8.-lk E&K Kar-
jula. Su 21.4. klo 12 pyhäkou-
lu I Ka&Ju Klaavo II Anttila III 
S&A Viinikka ja klo 15.30 har-
taus Lumilyhdyssä. Ma 22.4. 
klo 10 puurokerho Jokita-
lolla. Päiväkerho ti 23.4. klo 
17.30–19 (huom. kaikki ker-
holaiset). Ke 24.4. klo 19 om-
peluseurat Kivilompololla.
Kastettu: Veeti Johannes 
Keinänen.
Kuollut: Anna-Liisa Ylilau-
ri 84.

hän Kolminaisuuden kirkossa.
Päiväkerhoihin ilmoittautu-
minen kaudelle 2013–2014 
Ilmoittautumisaika on 8.4.–
17.5.  Lisätietoja p. 040  7790 
375 tai saija.kivela@evl.fi ja 
www.kempeleenseurakunta. 
fi/perheet.
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/perheet. 
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 24.4. 
klo 18 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Ystäväpal-
veluilta ke 
24.4. klo 18 
Kokkokan-
kaan srk-
keskuksessa. 
Aiheena
henkinen tu-
ki ystävän koh-
taamisessa, Kyllikki 
Partanen.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
24.4. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-

Nuoret kapellimestarit – 
Pohjan sotilassoittokunnan konsertti 
perjantaina 19.4. klo 18 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Solistit Anni Paarma, saksofoni ja Heli Nissinen, eufo-
nium. Sotilassoittokuntaa johtavat puhallinkapellimes-
tarinjohdon opiskelijat Sibelius-Akatemiasta. 
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Kesäretkiä
Limingan rovastikunnan ja Oulun seurakuntayhtymän 
yhteinen retki valtakunnallisille lähetysjuhlille Helsin-
kiin pe–su 7.–9.6. Sitovat ilmoittautumiset 8.5. mennes-
sä, p. (08) 3161 340 (Oulun seurakuntien leirikeskuspal-
velut). Tarkemmat tiedot sivulla 18 tässä lehdessä. Lisä-
tietoja Minna Sorvala, p. 040 779 7705.
Seurakuntaretki Hengen uudistuksen kesäjuhlille Loh-
jalle 2.–4.8. Retken hinta n. 220 € / hlö, (sis. matkat ja ho-
tellimajoituksen aamupalalla 2 hh / huoneissa) Ruokailut 
omakustanteisesti. Sitovat ilmoittautumiset 14.6. men-
nessä ma-pe klo 9–15, p. (08) 5614 522 / Sari tai www.
kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.
Naisten retki 16.–18.8. Retken hinta 130 € sisältää bussi-
matkat, hotelliyöpymiset aamupaloineen 2h huoneessa 
Lahdessa ja Helsingissä sekä käynnin Tuusulan rantatien 
kulttuurikohteisiin: Lottamuseo, Halosenniemi ja Aino-
la. Sitovat ilmoittautumiset 14.6. mennessä sähköisesti 
osoitteessa: kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen 
tai Minna Sorvalalle, p. 040 779 7705. Etusijalla Kempe-
leen seurakunnan jäsenet.

Yhteislaulutilaisuus 
torstaina 25.4. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
Suomen Lähetysseuran Tasaus-keräyksen hyväksi. Lau-
lamme yhdessä kauneimpia hengellisiä lauluja ja kuu-
lemme Lähetysseuran työstä Kambodzhassa. Kolehti Ta-
saus-keräykselle.

Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Lauluraamattuluokka 
pe 19.4. klo 18 ry.llä kaikki 
ryhmät 
Pyhäkoulut: su 21.4 klo 12 
Paituri: Tahkola T & A, Pa-
totie Linnakangas: Henti-
lä, Porttilyhdynkuja 4 Kes-
kusta-Ollila: Haho, Jannen-
kuja 9 Sarkkiranta: Tahkola, 

Kannonkuja 3 Kokkokangas-
Haapamaa: Kälkäjä, Tauko-
paikka 9. Seurat su 21.4 klo 
16 ry:llä. Perhekerho ke 24.4. 
klo 10–12 ry:llä
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 19.4. klo 19, 
Murrontie 88 A. Seurat su 
21.4. klo 16 ry:llä.

Veteraanipäivän juhla ja kahvit 
 lauantaina 27.4. klo 13 Saarenkartanossa.

gospel-messu 
sunnuntaina 21.4. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntunen. 
Musiikista vastaavat Rovasti ja Hulttiot.
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Ompeluseurat to 25.4. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Kaikille avoin ompe-
luseura lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi, myös lapsille 
omaa tekemistä. 
Iltahartaus to 25.4. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Kuoroharjoitukset: Ke 24.4. 
klo 16 lapsikuoro Hyrkin kou-
lulla ja klo 17.30 srk-talossa, 
klo 18.30 kirkkokuoro srk-ta-
lossa.
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 seura-
kuntatalossa ja klo 10–12 
Päivärinteen seurakuntasa-
lissa, ke klo 12.30–14.30 Päi-
värinteen seurakuntasalissa 
ja klo 15–17 Kylmälänkylän 
kappelissa sekä parillisten 

Seurakunnissa tapahtuu 18.–25.4.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Messu su 21.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kant-
torina Ossi Kajava, kirk-
kokuoro. 

Perhepyhäkoulu su 21.4. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
aikuisten raamattupiiri ma 
22.4. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hartaus ti 23.4. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Jouni 
Heikkinen.
Keväinen Vivaldi-ilta ti 23.4. 
klo 19 kirkossa. Musiikkikou-
lun viuluryhmä, Sauli Pulk-
kinen, sello, Airi Kukkonen, 
laulu, Ossi Kajava, urut. Oh-
jelmamaksu 5 € Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi.
Keskipäivänkerho ke 24.4. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Jouni Heikkinen. Sirkku ja 
Esko Eho tuovat terveisiä Ka-
nadasta.
Rukouspiiri ke 24.4. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus to 25.4. klo 14 Vire-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Veteraanien kirkkomusiik-
ki-ilta to 25.4. klo 18 kirkos-
sa. Muhoksen mieslaulajat, 
Muhoksen Torvipojat, kant-
torina Timo Ustjugov, puhe 
Jouni Heikkinen. Tilaisuuden 
jälkeen kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe klo 9–15 
ke klo 9–14 ja 16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Messu su 21.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Olli 
Seikkula, avustaa Marja-
Liisa Hautamäki, kantto-
rina Mika Kotkaranta. 

Lähetysvintti ma 22.4. klo 
12-14.
Hartaudet: Ma 22.4. klo 13 
Niittypirtillä. To 25.4. klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla. 
Omaishoitajien päivähetki 
ma 22.4. klo 13–14.30 omais-
taan hoitaville srk-talolla. Ai-
heena: Iloa itselle. Ota mu-
kaan, jos ilon aihettasi voit 
esitellä jollakin mukaan otet-
tavalla asialla. Mukana dia-
konissa Sinikka Ilmonen.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
23.4. klo 12 Kotikololla (pap-
pilan pihapiirin kivinavetta). 
Lumijoelta vieraita.
Seurakuntakerho ke 24.4. 
klo 12 srk-talolla. Aivojump-
paa ja muuta hupaa – Mar-
ja-Liisa Riikonen ja Sinikka Il-
monen. Hartaus Maisa Hau-
tamäki.

viikkojen to klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Perhepyhäkoulu su 21.4. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. Esikot-ryhmä ke 24.4. 
klo 10–11.30 srk-talon alaker-
rassa perheille, joille on syn-
tynyt ensimmäinen lapsi.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja 
lukiolla. Isosilmoittautumi-
nen kesän leireille 3.5. saak-
ka kirkkoherranvirastossa 
olevaan kansioon. Yökahvila 
Valopilikku la 27.4. klo 19–24 
Nuokkarilla.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 18.4. 
klo 10–12. Ompeluseurat to 

Kirkonkylän diakonia-
toimisto seurakunta-
talo, diakonissa 
Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226.
Tupoksen 
diakoniatoimisto 
Vanamo, diakonissa 
Marika Kamps, 
p. 044 7521 243.

Kuorot: Tähdet ke 24.4. klo 
17–18 srk-talolla. Kirkkolau-
lajat klo 18.30–20 kirkossa.
Siioninvirsiseurat ti 23.4. 
klo 18 Leppäluodolla, Mylly-
kuja 11.
Koko perheen vapputapah-
tuma su 28.4. Limingan srk-
talolla. Kasvomaalausta, lau-
lua ja leikkiä, nukketeatteria 
ja mm. nalle-neuvola, jon-
ne voit tuoda oman nalle-
si tarkastukseen! Myynnissä 
simaa, munkkeja ja makka-
raa, lisäksi ongintaa ja kark-
ki-onnenpyörä. Tapahtuman 
tuotto yhteisvastuulle. Yh-
teistyössä MLL ja Limingan 
seurakunta.
Naisten hyvinvointi-ilta pe 
3.5. klo 18–20 Tupoksen Va-
namossa. Erilaisia paikallisia 
hyvinvointiin liittyviä esit-
telijöitä, jotka myyvät tuot-
teitaan ja kertovat palveluis-
taan. Voit siis varata hiukan 
rahaa mukaan.  Kirjasto tuo 
esittelyyn hyvinvointiin liit-
tyviä kirjoja, joita voi kirjas-
tokortilla lainata tilaisuu-
dessa. Tarjolla on myös pien-
tä purtavaa. Ilmoitathan, jos 
sinulla on jokin ruoka-aine-
allergia 29.4. mennessä Ma-
rikalle p. 044 7521 243.
Limingan rovastikunnan ja 
Oulun seurakuntayhtymän 
yhteinen retki valtakunnal-
lisille lähetysjuhlille Helsin-
kiin pe 7.6.–su 9.6. Sitovat 
ilmoittautumiset 8.5. men-
nessä p. 08 3161 340 (Oulun 
seurakuntien leirikeskuspal-

Eu-ruoan jako
liminkalaisille
vähävaraisille
ke 24.4. klo 14–18

(tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää)

Kirkonkylän seurakunta-
talo / Pappilantie 6

Limingan seurakunta 
ja SPR

velut). Tarkemmat  tiedot si-
vulla 19 tässä lehdessä. Lisä-
tietoja Minna Sorvala p. 040 
7797 705.
Perhekerhot: Ti 23.4.  klo 
9.30–11 seurakuntatalolla. 
Vauvalorutuksia. Ke 24.4. 
klo 9.30-11 Tupoksen Vana-
mo. Lastenvaate-esittely: 
POMPdeLUX/Kati Myllymä-
ki-Nissinen.
Partio: Pe 19.4. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17.  
Luotseilla ja uusilla vj:llä pa-
laveri partiotoimistossa klo 
16 alkaen. Ti 23.4. Suden-
pentupojat Liisanlinnassa klo 
18–20. To 25.4. Suunnistusta 
Rantakylässä sudenpennuilla 
ja seikkailijoilla. Pe 26.4. Päi-
vystys Partiotoimistossa klo 
15–17.   Pajose 2./2013 Partio-
kämpällä partiojohtajille, ai-
kuisille johtajille ja partiojoh-
taja-oppilaille alkaen klo 18.
Tarkemmat tiedot tapahtu-
mista www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta  pe 19.4. klo 18.30 Vana-

Limingan rovastikunnan  

OMaISHOITaJIEN LEIRI
28.–30.5.  Rokuan kylpylähotellissa
Kuljetus linja-autolla: Kempeleen kirkonkylän seurakun-
takeskus (Hailuotolaiset) klo 10, Limingan taksiaseman 
edestä (Lumijokiset) klo 10.20, Tyrnävän seurakuntatalo 
klo 10.40, Muhos, seurakuntatalo klo 11, Utajärven seu-
rakuntatalo klo 11.20.
Ohjelmassa: Ohjelmatuokioita, ulkoilua, uintia, lepoa, 
”Raikkaiden vesien äärellä” -luento luovuusalan yrittäjä 
Helena Tornberg, Fysioterapeutin luento ym.
Leirillä ovat mukana diakonissat Elisa Metsänheimo 
Kempeleestä, Sinikka Ilmonen Limingasta, Leena Leske-
lä Muhokselta ja Miia Jokiranta Utajärveltä.
Omavastuu leiristä 50 € / henkilö, joka maksetaan leiril-
lä. Leiriohjelma lähetetään ilmoittautuneille.
Hoitoja voi varata etukäteen p. 020 7819 276 (omavas-
tuu). Ilmoittautuminen oman seurakunnan diakonia-
työntekijälle  26.4. mennessä. Limingassa: Sinikka Ilmo-
nen, p. 044 7521 226. Tervetuloa!

Punaisen laulukirjan

LauLuILTa
perjantaina 19.4. klo 18.30

Limingan 
seurakuntatalolla.

Tervetuloa laulamaan 
tuttuja gospellauluja!

Mukana opiskelija 
Iivi Gröhn

kertomassa lähetystyöstä 
lähetyslapsen silmin.

Maisan tie diakonian 
poluilta pappeuteen 
lauantaina 4.5. klo 12 seurakuntatalolla. 
Tule juhlistamaan yhtä elämän käännekohtaa. 
Ohjelmassa: Lohikeitto, lauluja ja puheita, kakkukahvit. 
Ruokailua varten ilmoittautumiset 26.4. mennessä 
p. (iltaisin) 044 7521 240 tai marja-liisa.hautamaki@evl.fi.

Parisuhdeilta 
perjantaina 26.4. klo 18.30 seurakuntatalolla.
Iltapalatarjoilu ja lastenhoito järjestetty!
Ilmoittakaa lastenhoitotarve ja ruoka-aineallergiat
24.4. mennessä Sirpalle, p. 050 3093 565.

Limingan rovastikunnan ja 
Oulun seurakuntayhtymän yhteinen 

retki valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Helsinkiin 
7.–9. kesäkuuta. Sitovat ilmoittautumiset 8.5. men-
nessä, p. (08) 3161 340 (Oulun seurakuntien leirikes-
kuspalvelut). Tarkemmat tiedot sivulla 18 tässä leh-
dessä. Lisätietoja Minna Sorvala p. 040 7797 705.

25.4. klo 18. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 18.4. klo 18.30 ompelu-
seurat ry:llä. La 20.4. klo 19 
raamattuluokka-iltakylät 4.–
6.-lk L. Keränen, Suokylän-
tie 85 ja 7.–8.-lk H. Keränen, 
Suokyläntie 111. Su 21.4. klo 
12 pyhäkoulut: kirkonkylä 
J. Toljamo, Anttila M. Karp-
pinen, Korivaara Ylimarti-
mo, Pälli A. Taskila, Suoky-
lä T. Karhumaa. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 22.4. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 25.4. klo 
18.30 ompeluseurat kodeis-
sa: Toljamo, Kalevinkuja 4 ja 
Juusola, Isterintie 11.

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 18.4. klo 18.30 sisaril-
ta ry:llä. Pe 19.4. klo 19 pien-
ten raamattuluokka Mattila, 
Viskaalinkuja 18. La 20.4. klo 
10 päiväkerho ry:llä. Klo 19 
isojen raamattuluokka Kerä-
nen, Suokyläntie 111. Su 21.4. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Vanhala, Junninojantie, Lai-
tasaari Saartoala, Takatalon-
tie, Huovila Launonen, Ylä-
metsäntie 7. Klo 17 leirikes-
kusilta ry:llä. 
Kastettu: Aleksandra Viola 
Helmiina Parviainen.
Kuollut: Eila Marjatta Huttu-
nen s. Myllylä 73.

mossa ja raamattuluokka (7–
8) ry:llä. Raamattuluokka (5–
6) la 20.4. klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulut su 21.4. klo 11.30, 
seurat klo 14 Niittypirtin pal-
velutalolla, seurat klo 17 ja 
18.30 ry:llä, perhekerho to 
25.4. klo 10.30 ry:llä.
Kastettu: Roosa Emilia Au-
tio, Amelia Jade Julia Heik-

kinen, Eeva Iida Alise Kakko, 
Seemi Frans Eliel Lumijärvi, 
Miko Eemil Kristian Märsyn-
aho, Lilian Ingrid Saari.
Vihitty: Hannu Juhani Heik-
kinen ja Merja Anneli Pulk-
kinen.
Kuollut: Aarre Johan Iisak 
Ojanperä, 86.

Limingan rovastikunnan   

Omaishoitajien leiri
28.–30.5.  Rokuan kylpylähotellissa
Ohjelmassa mm. yhdessä oloa, 
ulkoilua, ”Vesi minussa ja muuta 
virkistävää”-luento luovuusalan 
yrittäjä Helena Tornberg, 
fysioterapeutin luento. 
Omavastuu leiristä 50 € / henkilö. 

Ilmoittautuminen 26.4. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. (08) 5331 284.



23   Nro 15    18.–25.4.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Kappalaiset
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva
Sanajumalanpalvelus 
su 21.4. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa 
Saila Karppinen, kantto-
rina Veijo Kinnunen. 
Messu 21.4. klo 13 Kes-
tilän kirkossa. Saarna 
Matti Nuorala, liturgia 
Merja Jyrkkä, kanttori-
na Arja Leinonen.  He-
rättäjänpäivä. 
Sanajumalanpalvelus 
su 21.4. klo 13 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen. 
Iltakirkko su 21.4. klo 
19 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa  Timo Hakka-
rainen ja Ritva Ylikoski, 
kanttorina Pekka Kyös-
tilä.
Iltakirkko su 21.4. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Helena Lunki ja 
Ilkka Lehto, kanttorina 
Arja Leinonen.

KeStiLä
Nuortenilta to 18.4. klo 17–
18.30 kerhokodissa.
aikuisten raamattuluokka 
pe 19.4. klo 19 ry:llä.

Kastettu: Loviisa Auroora 
Äijälä (Rantsila).
Kuollut: Elsa Maria Rajala 
e Niskanen 88 (Pyhäntä).

Messu su 21.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkia-
koski. Partiolaisten ja 
varhaisnuorten kirkko-
pyhä.
Sanajumalanpalvelus 
su 21.4. klo 12 Temmek-
sen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski. 
Korsukuoro. Eläkeliiton 
kirkkopyhä.

Nuttupiiri to 18.4. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa.
Hartaus pe 19.4. klo 11 Eläke-
liiton kerhossa Temmeksellä.
Hartaus pe 19.4. klo 13.30 
Lepolassa.
Seurakuntakerhon retki ti 
23.4. Rantsilaan. Lähtö klo 9 
Tyrnävän srk-talolta.
Kinkerit ke 24.4. klo 13 Män-
tyrinteellä. Aiheena katekis-
muksen kappaleet 19 ja 20 
”Uskon Pyhään henkeen, py-

Kirkkokahvit ja Herättäjän 
seurat sekä paikallisosas-
ton palaveri su 21.4. messun 
klo 13 jälkeen seurakuntako-
dissa, Matti Nuorala ja Mer-
ja Jyrkkä.
Ehtoollishartaus su 21.4. klo 
14 Pihlajistossa. 
Seurat su 21.4. klo 19 ry:llä, 
Kari Ahola.
Diakoniapiiri ke 24.4. klo 12 
srk-kodissa.
Seurakuntakerho pe 26.4. 
klo 10 srk-kodissa.
Ompeluseuramyyjäiset pe 
26.4. klo 19 ry:llä. 

piippoLa
Seurakuntakerho ti 23.4. klo 
12 Väinölässä. 
Hartaus pe 26.4. klo 14 Vaa-
rintalossa. 

puLKKiLa
Ehtoollishartaus pe 19.4. klo 
13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka 19.4. klo 19 
ry:llä.
Pyhäkoulu 21.4. klo 12 ry:llä.
Seurat su 21.4. klo 19 ry:llä, 
Erkki Savela.
Lankapiiri ma 22.4. klo 17 
kerhohuoneessa.
Seurakuntakerho to 25.4. 
klo 12 srk-kodissa.

Nuortenilta to 25.4. klo 17–
18.30 srk-talon kerhohuo-
neessa. 

pYHäNtä
Tavastkengän diakoniapiiri 
to 18.4. klo 11 Marja Leena 
ja Matti Kemppaisella.
Hartaus su 21.4. klo 13 Nes-
torissa.
Seurat su 21.4. klo 16 ry:llä.
Kirkonkylän diakoniapiiri 
ti 23.4. klo 18 Leena ja Sulo 
Heikkisellä, Vainiotie 7. 
Lauluseurat ke 24.4. klo 
18.30 Mirja ja Eero Kiviojalla.
Ehtoollishartaus to 25.4. klo 
13 Nestorissa.
Hartaus to 25.4. klo 14 Kuu-
rankukassa.

raNtSiLa
Ompeluseurat pe 19.4. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 21.4. klo 18.30 
ry:llä, Olli-Pekka Telkki.
Varttuneiden kerho ti 23.4. 
klo 12 ry:llä.
Syöpäkerho ke 24.4. klo 
12.30 srk-talossa.
Seurakuntakerhon retki to 
25.4. Pökkylään. Lähtö klo 
11.30 Rauhalasta. Ilmoittau-
tumiset Eeva-Liisa Kekkosel-
le, p. 044 5181 171.
Ehtoollishartaus pe 26.4. 
klo 14 Pohjantähdessä. 

hän yhteisen seurakunnan”. 
Outi Pohjanen, Pentti Kor-
kiakoski.
Hartaus ke 24.4. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Hartaus ke 24.4. klo 15 Vil-
laTyrnissä.
Raamattu- ja tuumailupii-
ri kokoontuu to 25.4. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 18.4. klo 19 Si-
vulalla Apilakuja 5. Aviopuo-
lisoilta la 20.4. klo 18 ry:llä. 
Seurat su 21.4. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 19.4. klo 19 
Murrontie 88 A. Seurat su 
21.4. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Pauno Jalo Matias 
Junes, Veera Maria Matilda 
Koskela, Aarne Lauri Juhani 
Latvanlehto.
Kuollut: Alpo Iisakki Juntti-
la 84.

Nuorten 
toimintaa
Rippikouluryhmä I, rippikoulu la 20.4. klo 10–15 srk-
talon kerhohuoneessa.
Kevään viimeinen isoskoulutus ennen isosleiriä 
ma 22.4. klo 15.15–17.45 srk-talon takkahuoneessa.
Nuortenilta torstaisin klo 18 Tyrnävän srk-talon ker-
hohuoneessa.
Seurakunnan liikuntasalivuorot yläkouluikäisille ja 
hieman vanhemmille to 18.4. ja to 25.4. klo 16–17 Kirk-
komännikön koululla. Kaikki mukaan!

Rovasti-
kunnallinen 
omaishoitajien 
leiri 
28.–30.5. Rokuan 
kylpylähotellissa. 
Osallistumismaksu 50 €.
Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset 26.4. mennessä 
Riitalle, p. 044 7372 630.

Seurakunnan kesäretki 
6.–7. kesäkuuta Heinävedelle. 

Tutustumme Va-
lamon ja Lintulan 
luostareihin ja osal-
listumme laivaristei-
lylle. Majoitumme 
Valamon luostarissa 
2 hengen huoneis-
sa. Osallistumismak-
su 110 €  / aikuinen ja 
55 € / lapsi alle 15-v. 
sisältäen matkat, majoituksen, kaksi lämmintä ateriaa, 
aamu- ja iltapalan sekä laivaristeilyn. Ilmoittautumiset 
3.5. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600.

Limingan rovastikunnan ja 
Oulun seurakuntayhtymän yhteinen 

retki valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Helsinkiin 

perjantaista sunnuntaihin 7.–9. kesäkuuta. 
Sitovat ilmoittautumiset 8.5. mennessä 
p. (08) 316 1340 (Oulun seurakuntien 

leirikeskuspalvelut). 
Tarkemmat tiedot 

sivulla 18 tässä lehdessä. 
Lisätietoja Minna Sorvala p. 040 779 7705.
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Kansallinen 
veteraanipäivä
lauantaina 27.4.
”Veljeä ei jätetä, 
nuoria ei unohdeta”

Siikalatvan seurakunnan alueella vietämme 
veteraanipäivän juhlaa seuraavasti:

Piippola perjantai 26.4. klo 10  
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleen lasku
Pentti Haanpään koululla hartaus, Perttu Kyllönen
Ohjelmaa ja ruokailu

Pulkkila perjantai 26.4. klo 11  
Hartaus kirkossa, Merja Jyrkkä
Ohjelmaa kirkossa
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleenlasku
Ruokailu Pulkkilan peruskoululla  

Kestilä lauantai 27.4. klo 10  
Hartaus kirkossa, Saila Karppinen
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleenlasku
Ruokailu ja ohjelmaa seurakuntakodissa

Rantsila lauantai 27.4. klo 13  
Hartaus kirkossa, Saila Karppinen
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleenlasku
Kahvit ja ohjelmaa seurakuntakodilla, 
Veteraanikuoro

Pyhäntä sunnuntaina 28.4. klo 10 
Sanajumalanpalvelus, Merja Jyrkkä
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleenlasku
Kahvit seurakuntatalossa, Veteraanikuoro

Kaikki ovat tervetulleita näihin tilaisuuksiin, etenkin 
veteraanisukupolvi. Tilaisuuksiin kyyditystä tai avusta-
jaa tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä kirkkoher-
ranvirastoon, p. 040 5528 989.

Päiväkerhot
Kestilä: to klo 11 kerhokodissa
Pulkkila: pe klo 10 srk-talon kerhohuoneessa 
Pyhäntä: pe klo 10 srk-talon kerhotilassa
Rantsila: Isot Nuput ti klo 10 sekä Pikku Nuput 
to klo 10 ja klo 13 Nuppulassa
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Lumiselle metsäautotielle lä-
helle Markkuun siltaa on 
kannettu kuusi penkkiä. 

Joka penkillä odottaa vir-
sikirjoja. Mäntyyn on kiinnitet-
ty pitkistä koivuhaloista sommi-
teltu risti.

Pieni nuotio on jo sytytettynä, 
kun ensimmäiset seurakuntalai-
set alkavat saapua Tyrnävän met-
säkirkkoon.

– Mitäpä sitä teille? 
– No, kevättä odotellessa.
Vaihdetaan kuulumisia, muis-

tellaan takavuosien metsäkirk-
kotapahtumien kelejä. Joskus on 
satanut niin, että virsikirjat ovat 
kastuneet. Joku muistaa, että toi-
sinaan metsä on näihin aikoihin 
ollut jo lumeton.

Markkuun kyläyhdistyksen 
järjestämä hartaustilaisuus aloi-
tetaan virrenveisuulla. Säestys-
tä ei ole, mutta onpahan kantto-
ri Heikki Lumiahon komea ääni 
laulua johdattelemassa.

Tyrnävän seurakunnan kap-
palainen Outi Pohjanen aloit-
taa hartaustilaisuuden kertomal-
la hiihtoretkestään ja siitä, kuin-
ka metsä voi olla pyhän kohtaa-
misen paikka. 

gät, niinpä kuljetimme ylimää-
räisiä kenkiä pulkassa.

Kolme lumikenkää havaittiin 
kyydistä pudonneiksi. Niinpä 
Pohjanen päätti palata seuraava-
na päivänä hakemaan kadonneet 
kengät metsästä. Kaksi löytyi hel-
posti, kolmas etsitytti.

 – Samalla kun siinä hiihtelin, 
päätin päivittää asiat yläkerran 

Pohjanen muistelee myös 
taannoista rippileiriä metsän sii-
meksessä sijainneessa leirikes-
kuksessa.

Hiihtolomaviikolla pidetyllä 
leirillä oli käyty rippikoulunuor-
ten kanssa vaeltamassa. Upotta-
valla hangella oli varusteina lu-
mikengät. 

– Osalle sattui hankalat ken-

kanssa ja aloin rukoilla.
Matka jatkui, kunnes eteen tu-

li risteys. 
– Järki sanoi, että  kannattaa 

lähteä vain reitille, jota edellispäi-
vänä kuljettiin. Kummasti vain 
oli sellainen olo, että on mentävä 
sitä haaraa, jota emme edes kul-
keneet. 

– Mennään sitten, sanoin Ju-

malalle. Pienen matkan kuljet-
tuani näin kolmannen lumiken-
gän autotien laidalla, hankeen 
pystyyn nostettuna. 

– Ehkä tämä tarina ei vakuu-
ta juuri sinua Jumalan olemas-
saolosta. On asioita, joista mei-
dän pitää vakuuttua itse. Eihän 
Tuomaskaan uskonut, kun muut 
opetuslapset kertoivat Jeesuksen 
ylösnousemuksesta. 

– Minulle Tuomaksen epä-
usko kertoo ihmiselle luonteen-
omaisesta asiasta: meidän on vai-
kea uskoa, ellemme itse saa todis-
tusta.

Pohjanen muistuttaa siitä, et-
tä Jumalan armo on lahja kuten 
lumikengät upottavalla hangella: 

 – Elämä kantaa eri tavalla, 
kun meillä on tällainen tuki.

Rukousten ja päätösvirren jäl-
keen kyläyhdistyksen väki kutsuu 
nokipannukahveille.

– Tänne tulee erilaista väkeä 
kuin kirkon seinien sisään. Ehkä 
polulle ei kompastu niin helpos-
ti kuin kirkon kynnykseen, mietti 
toista kertaa metsäkirkkoon osal-
listunut kappalainen.

MINNa KolISTaja

Hartaita sanoja ja nokipannukahvit 
Tyrnävän metsäkirkossa

Lukunurkka

”Pienestä pitäen tunsin suunnatonta hi-
moa makeaa kohtaan, ihania suussa su-
lavia sokerinpaloja, keksejä ja piparkak-
kuja, suklaapatukoita, kaikenlaisia kara-
melleja, jäätelöä ja kakkuja…”  

Näin tunnustaa Hanna Koljonen 
uusimassa teoksessaan. Teos on kerto-
mus vaikeasta taistelusta kaikenvoitta-
vaa makeanhimoa kohtaan. Se on mat-
ka ylhäältä alas, ilosta suruun, taivaas-
ta helvettiin, Mount Everestin huipulta 
kohti Mariaanien hautaa. Miten pääs-
tä irti riippuvuudesta? Mistä saa apua? 
Kuinka jäädään henkiin?  

Sokerihullu kertoo tarinaa sanoin ja 
kuvin. Värikäs, koskettava ja mukaan-
satempaava kuvitus kertaa vaikeuksia, 
hyviä ja huonoja päiviä. Matka on raju 
ja rujo, epämiellyttävän tuttu, helpos-
ti tunnistettava ja jopa humoristinen.

”Sokerin menettäminen on ollut vähän 
kuin parhaan ystävän menetys. Ystävän, jo-
ka on kuiskinut kauniita sanoja korvaan, 
mutta paljastunut kaikkien yhdessä vietet-
tyjen vuosien jälkeen pelkäksi petturiksi.” 

Makea on pahan olon voittaja, aihe-
uttaja ja helpottaja, turvallinen pako-
paikka ja lohdutus elämänmenon pyör-
teissä.. Elämä kääriytyy sen ympärille. 
Tottumuksesta tulee suuri makunau-
tinto ja iso riippuvuus. Tunne, ettei voi 
olla ilman. Tunne, että elämä räjähtää 
ilman sitä. 

Karkkipäivä 
peruttu!

Hanna Koljonen: 
Sokerihullu. Asema 2012.

Hanna Koljonen tuo esille taistelun-
sa, voittonsa ja tappionsa. Taistelun ra-
juus on epämiellyttävää ja kovin realis-
tista. Hän tiedostaa ongelmansa, hän 
etsii apua taivaasta ja jopa helvetistä. 
Eheytyminen on ratkaisujen tekemistä 
ja niistä tiukasti kiinni pitämistä.

Sokerihullu on Hanna Koljosen toi-
nen teos. Esikoisteos, Syliinvaellus Inti-
aan kertoi matkasta Intiaan Äiti Am-
manin luo. Uusin on väkevä, värikäs ja 
tunteikas teos yhden pienen ihmisen 
taistelusta, läpileikkaus onnistumisista 
ja epäonnistumisista. Kerronta sanoin 
ja kuvin menee ihon alle, tunnemyrsky 
leviää sivujen ja aukeamien läpi, se syn-
nyttää monenlaisia tuntemuksia. 

Sokerihullu on rehellinen tilitys ja 
kasvutarina, se jyskyy ja paukkuu, repii 
rikki ja sitoo haavat. Sarjakuvateos on 
terapeuttinen ja puhutteleva. 

juHa VÄHÄKaNGaS

”Mustaa ja vihreää teetä sekaisin, ihan 
mitä lajeja vaan, läpinäkyvässä muovi-
laarissa, oli entisen poikamiehen teetyyli.” 

Helsinkiläisen kuvittajan ja taiteili-
jan Ulrika Yliojan teos on eloisa sarja-
kuvan muotoon laadittu rakkauslaulu 
suurten tunteiden tulkille, teelle. Kir-
ja sisältää 24 teetarinaa, Tiibetiistä Del-
hiin ja Rekolaan. 

Iloinen kirja kertoo ja maistelee, ver-
tailee ja viihdyttää. Lyhyet tarinat kie-
toutuvat elämänkohtaloihin, ilonpais-
teeseen ja surunsumuun, rakkauteen ja 
ystävyyteen, teekupin ääressä koettui-
hin ja muistoihin.

”Löskärillä keitämme popcornin ma-
kuista genmaichaa, katse horisontissa.” 

Mainio teetarinakirja esittelee eri-
laisia teemakuja, valmistustapoja, eri 
maiden kulttuureita. Elämänmyrsky-
jen keskellä on helpotus levähtää, is-
tahtaa ja sulkea silmänsä, nauttia tee-
kupillinen rauhaa, iloa ja lepoa. Jokai-
nen tarina on oma maailmansa: ”Valt-
teri haudutti teetä itse keräämistään yr-
teistä. Maistui köyhän miehen hauduk-
keelta, mutta opiskelimme molemmat, 
niin en viitsinyt valittaa.” 

Sarjakuvamainen kerronta innostaa, 
se houkuttaa ja viekoittelee ottamaan 

Käytetäänkö 
Japanissa 
teepusseja?

Ulrika Ylioja: Merenneito 
tavaratelineellä. Teetarinoita. Like 2013.

selvää erilaisista teekulttuureista: ”Ke-
räämme tuoretta minttua Keylongista, 
Himalajan rinteeltä, ja haudutamme 
sen teeksi. Kirkkaan vihreät lehdet la-
sissa muistuttavat akvaariokasvia.” 

Miltä mahtaa maistua tuore minttu-
tee, Masala Chai, tiibetiläinen voitee tai 
valkoinen Pai Mu Tan - tee (joka Yli-
ojan mukaan on ”hirveää kuin lehmän 
kuola”)?

Yliojan teetarinoita on julkaistu Hel-
singin Sanomien Nyt-liitteessä. Kirjan 
lopussa selvennetään tarinoissa mainit-
tuja teelaatuja, vihreää, valkoista, mus-
taa vai yrttiteetä. 

Teetarinat herättävät unelmoimaan, 
hakeutumaan teekupin ääreen teke-
mään makumatkoja lähelle ja kauas. Te-
os on mainio tutustumisväline ja infor-
maatiopakkaus.

juHa VÄHÄKaNGaS

Taivas oli kattona ja metsä kirkkona Tyrnävän Markkuulla 7. huhtikuuta pidetyssä hartaustilaisuudessa.

Minna Ko l i s t a ja


